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Ja" r^.pi*>i»V owaki

Przybyem na wiat...

Myl—wic jestem... «czcm», ato«co»
powstao jednak niezalenie od swej woli,

nie zdajc sobie sprawy poco? dlaczego ?...

Przykra to rzecz—posiada wiadomo
wartoci wasnego «ja» i wiedzie zarazem,

e owo «ja» zawdzicza swe istnienie nie-

wiadomemu wynikowi doboru naturalnego

H moe jest jaka ksiga istnienia...?

Moe pocztek kadego nowego ycia
notuj w niej czyja rka...?

Odyby nawet tak byo, to obawiam si,

e notatka o mojem przyjciu na wiat brzmi

bardzo lakonicznie:

— Narodzio si prosi!...

Prosi... i nic wicej!...

H jednak...

Tyle tsknot wstrzsa mem prosicem
sercem...



Tyle pyta cinie si na mó) prosicy ryj...

Tyle zagadnie przygniata mój prosicy

mózg...

Zapiski prosicia...

Dzi krwi serdeczn pisane...

fl kiedy...

Gdy—jako wieprz dojrzay— przerzuca
bd kartki moich zapisek—zwolna wiersz za

wierszem wskrzenie przede mn przeszo
caa... na kadej stronicy znajd ciekawy przy-

czynek do gbokich refleksji nad formowa-
niem si mego indywidualnego «ja>».*.

Czy wówczas za rozrzewnienia zwil-

y mi renice?
Czy tylko umiech ironiczny wykrzywi

spany ryj?

fi moe... znudzony ziewa bd?...
Mówiono mi, i kady wieprz ziewa, gdy

rozwaa przeszo wasn...
Przekonam si o tem wówczas...

Teraz za piszmy...

W chlewie wilgotnym ujrzaem po raz

pierwszy mrok dzienny...

Czue kwiknicie matki zbudzio we mnie

wiadomoc. istnienia...



Przytuliem si do niej...

Instynktownie natrafiem...

Ss!
Wic jestem!...

yj!
Wic ss!
Oto caoksztat moicb wspomnie z cza-

sów niemowlctwa

!

Skd si wziem na wiecie ?

Dlaczego ci trzej—to bracia moi, te dwie

—

to siostry moje?

Matko! Skd? Dlaczego?

Matka rozemiaa si szczerze.

— Czy kumcia syszy — zwrócia si do
ssiadki—o co ten bben zapytuje? No! po»

wtórz

!

Fi gdym powtórzy, miay si obie dugo...

bardzo dugo...

I rodzestwo si miao...

Nawet i ja, nie wiedzc dlaczego, mia
si zaczem.u

Odtd matka chepia si mn przed s«
siadkami, mówic, em jest niezwykle mdry,
nad wiek rozwinity..*

fl ssiadki pieciy mnie, gaskay ryjami...
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Tak byo zawsze— ilekro zapytaem:—
skd? dlaczego ?...

Naley wic pyta.*.

Dzi po raz pierwszy wyszlimy z chle-

wu...

Przyznaj — obawiaem si przestpi
próg, lecz energiczne kopnicie matki dodao
mi odwagi.

Podskoczyem kilka razy i, uderzywszy
bem o twarde koryto, stanem zdumiony.

Co za blask?!
— Matko ! Co tam w górze ?

— Gdzie? Czy na tym dbie, co ronie
za cbat?

-- Nie*., nie*., wyej... bardzo wysoko

!

— H! Tam! Nic ciekawego—soce !

— Co to jest soce?
— To, co grzeje i wieci!
— Dlaczego grzeje i wieci?
— No.»; bo soce!
— Nie rozumiem...
— Wic nie nud, skoro gupi ! Zreszt

nabie sobie przed chwil porzdnego guza
i niechaj ten pierwszy wypadek w yciu b=
dzie dla ciebie pamitn przestrog na przy»

szo. Patrz zawsze przed siebie—w górze
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nigdy nic znajdziesz nic takiego, co zje
byoby mona! Chciej pamita o tem, moje

dziecko. H teraz chod! Poka tobie có
bardziej ciekawego ni soce — zobaczysz,

gdzie rosn kartofle. Ucz si, mój synu, zacz=

nij odrónia poyteczne od bahego!

Piknym jest wiat!
Trzeba tylko umie odszuka to pikno,

natura bowiem zazdronie ukrywa je pod
ziemi.

Matka dawaa nam wskazówki w jaki

sposób ry naley, wykadajc dydaktycznie

praktyczne pojmowanie pikna w naturze.

Obarlimy si okropnie!

H potem zrylimy kawa zagonu..*

Bo gdy si jest ju sytym -mówia mat=

ka- mona powici troch czasu na przy-

jemno i godziw rozrywk!

Wic to by mój papa?
Co za postawa ! Jaka godno wielkopa-

ska w tych ociaych ruchach

!

Zbliy si ku matce. Powita j ryjem.

Chrzkna gniewnie.

Odskoczy i - nie spojrzawszy nawet na
wasne potomstwo —oddali si zwolna.
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— Wasz ojciec!—kwikna nam matka.

— Pomimo, i nie zwróci na nas uwa-
gi, e nie obdarzy adn pieszczot, je-

dnak...

Mi jest rzecz ujrze wasnego ojca,

zwaszcza gdy matka zezna, e to jest wa-
ciwy ojciec!...

Okazay wieprz*

Kwicz... kwicz... i uspokoi si nie mog

!

Wyrzdzono mi krzywd straszn... bo-

lesn... w sposób tak brutalny!

Zdeptano mi dusz ! Zdeprawowano moj
godno prosic! Zelono okropnie!

Gdym w skwarne poudnie lea w chle-

wie pogrony w subtelnej kontemplacji nad
zagadjiieniem celowoci istnienia wgrów
w ciaach naszych, gdy, przymknwszy oczy,

odbiegem myl w bezkresy prabytu... po-

chwyciy mnie nagle rce ludzkie.

Daremnie-m si szamota, daremnie kwi-

kiem przeraliwym oponowaem przeciw

gwatowi

!

Pozbawiony punktu oparcia zawisnem
bezwadnie bem w dó!

Kilka gwatownych kurczowych szarpni,
któremi usiowaem wyzwoli z elaznych
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ucisków moje tylne nogi, wyczerpao mnie

zupenie...

I usyszaem sowa:
— fli to wiski ryj cbudy! Sama skóra

i gnaty!

Jakto? R moja warto wewntrzna?! R
moja ja!

Protestuj!

Rzucono mnie na baróg.

I kwicz*., kwicz. . kwicz...

Trzej bracia moi przestali istnie!

Biedacy!

Ocalenie zawdziczam skórze i gnatom!

Nie tre zatem stanowi o wartoci, lecz

forma.

Rozumiem... , .. . , ii
Jar -*piorkowaKl

Miaa suszno matka.

Pikny by dzie. Podwórze rozbrzmie-

wao hymnem radosnym na cze ycia!

Kaua przy studni, jakby tafla dyamentowa,
skrzya si tcz miljardem! Wo, fal roz-

lewn pynca z poblizkiego mietnika, mile

uderzaa w nozdrza ! Zdawao si, e pikno
tego dnia posiada moc przedziwn, pod uro-
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kiem której zamieraj instynkty krwioercze,

agodniej charaktery, ducb wznosi si po

nad wszystko, co pospolite, maostkowe,
liche..., ustaje walka o byt!

Podwórze poddao si nastrojowi tego

dnia..

Kogut - zawadjaka przedzierzgn si
w tsknego Romeo, z t jedynie rónice—
rozkazom natury powolny — nie ku jednej

jakiej kwoczce Julji, lecz ku caemu stadku

kur sa zerkanie miosne... I nie sroy si,

jak zwykle, i nie bi skrzydami po swych
bokach muskularnych, i nie zapia ani

razu!

Indor, ów zwyrodniay potomek wy=
mierajcej arystokracji, przesta si d i pu-

szy! Ba! zacz chodzi zupenie demokra»

tycznie

!

Kaczki nie plotkoway, gobie zaniechay

ckliwych mizdrze, nawet gupie gsizacho-

wyway si jak absolutnie uwiadomione
stworzenia...

Wzruszy mnie ten widok... rozrzewni!...

Jednoczenie za, obdarzony od natury

umysem analitycznym, postanowiem zbada
ródo tych niezwykych zjawisk...

W czem tkwi przyczyna tego nastroju

bogiego?...
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Kroczc zadumany, nie spostrzegem, em
zbliy si do budy uwizanego na acuchu
brytana...

Wokó tak jasno... tak ciepo!...

Eureka! To ono... soce!
Wic tym cudotwórc jest krg gorejcy^

stupromienny, zawieszony kdy w prze-

stworzach !...

Zadrgao uwielbieniem me prosice

serce

!

Czuem, e nie zdoam powstrzyma
okrzyku dzikczynnego, e wybuchn hym-
nem radosnym.**

I... kwiknem rozpacznie, gdy w tej

wanie chwili brytan ciapn mi w pola-

dek...

Niegodziwiec!

Jednak matka miaa racj,.,

Poco-m patrza w gór...

Phi !... Soce... no tak... ma pewne zale-

ty... Grzeje... wieci... lecz po zatem nic wicej...

Biorc cile... peni tylko swoje fun-

kcje...

Có w tem nadzwyczajnego?

Ja równie wiecibym i grza, gdybym
by socem

!
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Tyj powoli*..

Daleko mi jeszcze do papy, leczbdco-
bd spostrzegam, i zaczynam sobie wywal-

cza stanowisko powaniejsze w naszem
spoeczestwie...

Niepodobna bowiem zaprzeczy, e wy-

gld zewntrzny- cbo nie moe by uwaany
za kategoryczny sprawdzian wartoci we-

wntrznej—tem nie mniej daje o niej pewne
wyobraenie.

Ryj jest do pewnego stopnia odbiciem

duszy wiskiej...

Tuszcz za zawsze wzbudza szacunek...

Z prawdziwem wic zadowoleniem stwier-

dzam, i wa coraz wicej...

Ju nawet i papa przyjaniej spoglda

na mnie, w rozmowie za z matk napom-

kn, e mam przyszo przed sob, trzeba

jedynie, abym si pozby gupiej ciekawoci,

abym wzi rozbrat w filozofj i odzwyczai
si od czczej paplaniny.

Matka powtórzya mi te cenne sowa
papy, dodajc od siebie:

— Jeli chcesz by czem — naucz si
milcze. Bierz przykad z zaszczytnie zna-

nych i cenionych wród nas wieprzy—aden
z nich wiele nie mówi. Lepiej bowiem nara-

zi si na zarzut, e milczysz, gdy nie masz
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nic do powiedzenia—bdzie to jedynie golo«

sowne przypuszczenie, nadmierna za ga»

datliwo moe istotnie dowie, e nie masz
nic do powiedzenia. Umiejtno milczenia—

to wielki atut w grze ycia. Ona zjednywa
przyjació, bro z raki wytrca wrogom,
uatwia karjer, prowadzi do zaszczytów...

Obserwuj tylko bacznie, a przekonasz si
naocznie ilu wieprzy zawdzicza wietn
egzystencj milczeniu...

Prosz ci wic...

Pikna mojal

Te lepki skone ! Te ksztaty zaokrg-
lone, ncce barmonj linji ! Ten dziewiczo

skrcony ogonek ! Ten kwik melodyjny, sod-
ki, upajajcy!

Ta—lub adna!
fi jaka czysta ! Gdy, idc obok niej, zwal-

czam namitnie pogldy Schopenhauera na
istot mioci, a w uniesieniu ekstatycznem

otr si o upojne jej udo — ona, jak pr-
dem elektrycznym raona — odskakuje ode

mnie I

fl jak gobio naiwna ! Wyznaa mi szcze-

rze, e jeli kiedy przemówi w niej serce,

to pragnie jedynie, aby z poczenia dwojga

Zapiki proiifcia. 2 ]7



jednem ttnem drgajcych serc — nie mniej

nad pitnacie prositek powstao!
O tak! Ta—lub adna!...

Id do papy...

Nurzajc si w bocie, papa sucha mych
wyzna obojtnie.

Od czasu do czasu chrzka ironicznie.

Gdym skoczy—co jakby umiech tu-

miony przemkn mu po ryju*

— Nie dla ciebie partja ! — zadecydowa.
— Hle ja j kocham!
— Wic?
— Ta lub adna!
— Gupi! Ta — na to zgoda. Dlaczego

jednak—albo adna? Masz jeszczedo czasu

na zwizek powaniejszy. Tymczasem — nie

wezm tobie za ze..* owszem... rozumiem
dobrze, e modo ma swoje prawa... musi
wyszumie... Romans przelotny... chwilowy
nawet sza... to dobrze, bo i ja kiedy byem,
jak tomówi, farysem. Zachowuj jednakpozory,
unikaj rozgosu... strze si skandalu, bo moraU
no przedewszystkiem ! Dobra opinja — to

potga. Bierz przykad ze mnie. Gównie —
nie afiszuj si ! No i... nie nud, bom senny.

Hle, a propos;., bybym zapomnia... Czytaem
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twoje zapiski.'.. dawno«m si ju tak nic

umia

!

— Papo ! odparem dotknity do ywego—
przecie tyle ju wi, tylu wieprzy pisao
pamitniki... Czy to przestpstwo?

— Hle bynajmniej tego nie powiedzia»

em. Musz ci jednak zwróci uwag, e nie

znam wypadku, aby kto w pamitnikach
prawd o sobie pisa...

Stao si!
Ona zostaa moj!
Jedna chwila zapomnienia...

Nie mam prawa si cofn... daem jej

sowo uroczyste..* e zwizek serc naszych
uprawni...

Papa mówi wprawdzie...

Poradz si mamy...

Mama zgromia mnie surowo.
— Rodzice tylko szczcie dzieci maj

na wzgldzie i na dowiadczeniu opieraj

swe rady. Wyrodnym synem bdziesz, jeli

wbrew woli naszej postpisz...

Codziennie z pap wyleguj si w bocie...
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Czsto opowiada mi pikantne historyjki

z czasów swojej modoci.
Ucz si...

i^^^^^^^^^p^i I rT^>»-%'V*' •—>i •^1 r*

Utyem niepomiernie.

Pal licbo zapiski!...

V7
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Gramofon syczy, gwide, sapie, buczy,

jczy, skrzypi—gramofon gra!

Podziwiajcie

!

Spojrzyjcie na ten przepych barw, na te

olbrzymie pachty, migocce szafirem, czer-

wieni, fioletem!

Cyrk pche ! Chopiec z ebkiem ptasim

!

Tajemnice w. Inkwizycji ! Panorama bitwy

pod Sedanem!...

Przedstawienie za chwil si rozpocznie.

Sprytny hecarz, waciciel tylu osobli»

woci, stoi u wejcia, budy skleconej z nie-

starannie oheblowanych desek, i umiecha
si przebiegle.

Zna on ten tum dobrze.

Wie czem ciekawo tumu rozpali, w ja-

ki sposób do gustu mu trafi.

Rozwiesi przy wejciu malowida jaskra-

we, podobizny osobliwoci, sportretowanych

pdzlem zapoznanego impresjonisty, pano-

ram jakiej bitwy okropnej, gdzie wszystko
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pawi si we krwi: i armaty, i ludzie, i zie-

mia i niebo.

I wie, e efekt go nie zawiedzie...

Gramofon grzmi...

Przedstawienie si zaczyna...

Przedsibiorca zgarnia srebro i mie-

dziaki...

Publiczno napywa...

Ubogi rzemielnik ciekawoci oprze si

nie moe, na pchy chce popatrze... przede-

wszystkiem za porówna...

Oszczdzajca naodku szwaczka prag-

nie zobaczy chopca o ptasiej gówce...

Emeryt, drobny rentjer, obywatel z przed=

miecia—atwiej strawi przytusty obiadek,

utkwiwszy wzrok w bitw pod Sedanem...

w. Inkwizycja przemówi do duszy oty-

ej dewotki, która spóni si dzisiaj na po»

poudniow drzemk do kocioa, lecz jutro

oczyci si z tego grzechu przy konfesjonale...

Toczy si wic szanowna publiczno.

Pacc za wstp do budy, z wdzicznoci
spoglda na gitk posta hecarza i z czci

nietajon na kolorow wsteczk w klapie

zatuszczonego fraka, bo to... order, otrzy-

many z rki króla « andaluzyjskiego » — jak

objania udekorowany.
Przedstawienie si zaczo

!
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Na trzeszczcej estradzie ukazuj si
osobliwoci...

Wzdu bocznych cian Sedan i w. In-

kwizycja...

Wyczerpujcych objanie udziela sam
waciciel.

Im bardziej program dobiega koca, tem

wiksze niezadowolenie wród widzów.

nie to oszustwo bezczelne!

Cyrk pche?
To ma by cyrk? Pchy czarne, wpraw-

dzie nieco wiksze od tych dobrze znanych,

ale zato jakie zmczone, bezsilne... Wprost

ledwie nókami wócz... do rk siga,
aby módz uchwyci i... zgnie!

Filbo chopiec o ptasim ebku! Dryblas

wty... gowa najzwyklejsza... cho dziwacz-

nie spaszczona... usta za potwornie mae,
a nos zbytnio wyduony, spiczasty... Hle

gdzie tu podobiestwo do ptaka? Gdzie
zreszt upierzenie ? Tam... na portrecie pióra...

sute pióra, a tu, w rzeczywistoci, wosy brzyd-

kie i rzadkie: skóra przez nie przewieca!
I takiego dryblasa obwo po wiecie

i za pienidze pokazuj!
H to ma by bitwa pod Sedanem?
Trzy armaty, z dziesi trupa i duo,

bardzo duo dymu! fl gdzie ranni? Odzie
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twarze wykrzywione szataskiem cierpieniem,

gdzie wytargane wntrznoci, koci pogru»

cbotane, oderwane rce i nogi, gdzie drgaw«

ki i konwulsje przedmiertne, gdzie strumic»

nie krwi?

I to ma by bitwa pod Sedanem ?! Tfu !*..

Jeden jedyny kat, trzecb mnicbów za»

kapturzonycb i kobieta — nawet niezupenie

naga z naddart skór na plecach—tylko ty»

le z tajemnic w. Inkwizycji!

Niewiele... bardzo niewiele... zbyt mao...

fllbo z heretykami nie umiano si wówczas
zaatwia, albo przedsibiorca jest «lutrcm»

i w ten sposób szkaluje w. Inkwizycj.

Jeden jedyny kat... zgroza!

Szanowna publiczno nie ukrywa obu-

rzenia.

Ten splun gono, ów sykn: — «Zo»
dziejstwo !», inny poczstowa dosadnym epi-

tetem hccarza, który przezornie znikn za

firank estrady.

Niezadowolenie wzrasta.

6ramofon umilk.

Przedstawienie si skoczyo.
Szanowna publiczno zmierza ku wyj*

ciu.

Gwar. Dobiegaj do ucha pojedyncze
wyrazy;
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— Wydrwigrosz

!

— Zwymylam!
— Z botem zmieszam!
— Trzasn w pysk

!

Nagle...

Tam w kcie budy miech rozbrzmia...

Kto si mieje ? Z czego ? Jest zatem co...

Tum zatrzymuje si, cofa...

W kcie miech wzmaga si, ronie, po-

tnieje...

— Paradne!
— Znakomite!
— Doskonae!
Sarkajca przed chwil publiczno mie-

je si do rozpuku, bawi si wspaniale.

Zapomniaa ju o pchach bliniaczo po-

dobnych do tych dobrze znanych, o chopcu
z wosami zamiast upierzenia, ju nie ma
alu do tych trzech armat i kilku trupów
w bitwie pod Sedanem, nie roci pretensji

do w. Inkwizycji z jednym jedynym katem
i kobiet niezupenie nag.

Ma bowiem przed sob wklse zwier*

ciado.

Widz za widzem przesuwa si przed
lustrem, które na swej powierzchni ukazuje
karykatur potworn odbijajcego si w niej

oblicza.
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fl salwa miechu wita kadnow posta.

miej si, cbycbocz wszyscy wokó
prócz tego, kto przez chwil jest igraszk
rozbawionego tumu.

I nic w tern dziwnego.

Obojtno jest miechu naturalnem pod-

oem, najwikszym za wrogiem jego wzru-

szenie.

Jake mia si moe ten rzemielnik,

który, spojrzawszy w potworne zwierciado,

ujrza twarz swoj, straszn twarz... z wy-
cinitym na niej ladem bezmiernego znu-

enia. Na skroniach yy bezkrwiste, sine,

jak skrty glist... Twarz, na której troska

o jutro tpem dutem wyobia bruzdy roz-

paczy.

Spojrza, wstrzsn si i ustpi miejsca

pulchnej blondynce o figlarnie zadartymnosku.

Ten nosek! Boe! flle to jaka narol
obrzydliwa

!

Fi ona na nim opieraa swoj przyszo

!

Ten nosek zadarty mia jej zapewni ycie
w dostatkach, zwabi jakiego królewicza

z bajki, albo pana krociowego, albo ostatecz-

nie tego subjekta, który z takiem melancho-

lijnem spojrzeniem odcina jej, podug próbki,

kruaz...

Cofna si szybko z przed nieszczsne-
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go zwierciada, a ju bezzbny emeryt prze*

kona si, e jego oblicze przypomina ety-

kiet na sublimatowycb pastylkach, do zu-

penego zudzenia brakuje tylko napisu —
•trucizna*.

Usun si wic spiesznie, stojcy za za

nim rentjer widzi zdumiony olbrzymi, span
karykatur, rozpierajc szczupe ramy lustra,

zalewajc ca powierzchni szklan lni-
cem, lepkiem sadem.

Skurczy si, przykucn, z obrzydzeniem

zamkn oczy, okciem toruje sobie drog,
przeciska si przez tum...

Za chwil jednak i rzemielnik, i fer-

tyczna blondynka, i wyschnity emeryt, i rent-

jer wypasiony miej si do ez z otyej de-

wotki, co wstrzyma okrzyku nie moga.
Przeraenie maluje si na jej twarzy. Wie-

rzya tak gboko, i Rzym skasuje celibat,

tyle na powysz intencj odmawia nadpro-

gramowych koronek... Zdawao si jej nawet,

e kanonik... Boe! Czy podobna marzy
o czemkolwiek, majc tyle zmarszczek, tyle

brodawek !...

Gramofon rzzi, trzeszczy, sapie, wi-
szczy -gramofon gra!

Wkrótce rozpocznie si nowy seans.

Szanowna publiczno wychodzi powoli...
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Zadowolenie ogólne.

Wacicielowi orderu « andaluzyjskiego",

cyrku pcbe, chopca o ptasim ebku, tajemnic

w. Inkwizycji i panoramy bitwy pod Seda=

nem nie grozi ju ani zwymylanie, ani trza»

niecie w pysk*

Przeciwnie.

Ten skinie mu gow yczliwie, ów szep=

nie—«do widzenia»— inny nawet rk poda.

Przecie byo wklse zwierciado

!

I nietylko w jarmarcznej budzie, zawie=

rajcej falsyfikaty osobliwoci, lecz i w olbrzy=

mim teatrze ycia, gdzie obok rzadkich wy-
jtków — chopców o ptasich gówkach —
uwijaj si istoty o mózgach ptasich, gdzie

tajemnice w. Inkwizycji bledn wobec inkwi=

zycji i tajemnic przeznaczenia, gdzie czas roz-

wija panoramy, budzce stokro wiksz
zgroz, ni bitwa pod Sedanem naj-

wikszem powodzeniem ciesz si wklse
zwierciada.

V7
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Koziewicz, westchnwszy gboko, pod-

sumowa kolumn cyfr drobnych. Suma otrzy-

mana widocznie zdziwia go niezmiernie, bo

zacz rachunek sprawdza uwanie, powoli,

cyfra za cyfr, a gdy mimo to wynik liczbo-

wy nie uleg zmianie, co mrukn i wreszcie

ze zoci nietajon zmi wazki skrawek

papieru, na którym oblicze dokonywa, i do

kosza przy biurku rzuci.

Przez dug chwil siedzia zapatrzony

w poplamion bibu, pokrywajc spowia-

c i w wielu miejscach przetarte sukno na
biurku.

Dzi ostatni dzie miesica.

Za jak godzin kasjer zawezwie go

i wypaci pensj miesiczn -równowanik
wartoci tej pracy, jak Koziewicz wykony-
wa w cigu dni trzydziestu w godzinach

biurowych.

Zapikl proiifcla. 3



Pozycja dochodu wiadoma.

Sign po wiey arkusz papieru, zo-

y starannie w kilkoro i znów oblicza po«

cz, tym razem ile i komu uj trzeba, aby

suma wydatków niezbdnych nie przekro-

czya sumy wiadomego dochodu.

Od lat dziesiciu, gdy si by oeni,
dwanacie razy do roku w ten sposób mo«

gspli si nad uoeniem budetu miesicznego.

Z roku na rok wzrastay wydatki, dochód,

niestety, pozostawa bez zmiany!

Nie ziszczay si marzenia o podwyce!
Dziesi... gupie dziesi rubli na mie-

sic wicej, a pozycje «ma» i «winien» zbi-

lansowayby si cudownie!

Ostatecznie komu- uj?
Gzy gospodarzowi, posiadajcemu w r-

ku kontrakt na stemplowym papierze? Czy

onie, która wyrzeka bezustannie na nie-

zwyk droyzn? Hlbo sucej? fllbo szew-

cowi za buciki dla Janka i Stasi?

Jak te bbny niszcz obuwie—pojcie
^^^dzkie przechodzi!

Komu- zatem?

Chyba*., sobie?... Naturalnie. Sobie sa-

memu!
Wprawdzie przydaaby si nowa mary-

narka, bo ta a si prosi o emerytur dobrze
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wysuon, a wieci si, bestj, jak cylinder!

Lecz... trzeba j bdzie wyczyci esencj ber»

bacian... podobno doskonay rodek! No...

a spodnie? Prawda... spodnie!

Koziewicz wyprostowuje nog i z ukosa

spoglda na nogawk...

No... taki., niepodobna zaprzeczy*., ostrz^

pione u dou! Z rana jednak zdawao mu si,

e wicej! Jeli krawiec obetnie, zaoy, przy-

prasuje... Stanowczo s zbyt dugie... wresz'

cic... mona je na szelkach opuci...

Dziesi rubli miesicznie podwyki!
Gdyby nie obawa, upomniaby si o nie

ju dawno... Nu dyrektor odmówi? Wtedy...

naley podzikowa za posad...

Dreszcz wstrzsn Koziewiczem.

ona... Janek... Stasia...

Trzeba czeka cierpliwie. Musz przecie

przypomnie sobie, e on ju tyle lat na
jednej pensji siedzi!

I dlaczego?

Sam w gow zachodzi—dlaczego? Inni

awansuj.
Bd co bd sobie niema nic do wy-

rzucenia. Stara si, pracuje, do biura przy-

chodzi punktualnie i znosi wszystko cierpli-

wie: i zy humor dyrektora, i nerwy proku-

renta, i docinki kolegów, i obelyw obo-
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jtno wonego w biurze... wszystko znosi...

i za wszystkich...

W pocztkach bolao go to, gryz si,

trapi, noce bezsennie spdza, niepojtym
wysikiem woli bunt w piersiach tumi, aby

nie wybuchn.*; Powoli jednak przyzwyczai
si, zobojtnia, zy si z tem... Zreszt o»
naty musi...

6dyby przynajmniej otrzyma te dzie-

si rubli miesicznie wicej! Trudno... gow
muru nie przebij!

Koziewicz ockn si z zadumy, zoy
starannie papier, na którym z takim mozo-

em zdoa pogodzi dochód z wydatkami
i powróci do przerwanej pracy.

Po chwili odrzuci pióro. Jedyny dzie
w miesicu, taki dziwny dzie, kiedy wprost

nie moe zmusi si do pracy. Powtarza si
to stale i mija. gdy ju otrzyma pienidze,

gdy si przekona, e i tym razem...

fl kto wie?... Moe dzi...

Skrzywi usta w gorzkim póumiechu...

Od tylu lat «a moe dzi» zawodzi!

Koziewicz!—dobieg z koca sali gos
którego z kolegów.

- Co?—zapyta apatycznie.

— Mam apetyt na lekkie niadanko,
z przyjemnoci przeknbym ze dwa szka
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i co z bufetu! Moe zrobimy interes! 0otów
jestem trzyma... no tak do wysokoci dzie-

siciu rubelków, bo to dzi...

Zacbycbotano wokoo.
Koziewicz milcza, tylko wargi zadrgay

mu nerwowo, a twarz wycbud zpurpuro-

wi rumieniec...

Pamita... Przed dwoma laty tak by
pewny podwyki, e zaoy si z kolegami

o wódk z przeksk.
Raczyli si wtedy za jego pienidze,

ci...—ypn nienawistnem spojrzeniem w stro-

n kolegów.—H jake! Kanapki z kawiorem
arli, a tamten koniaczkiem si raczy, szu-

brawiec! Najedli si, napili i po dzi dzie
maj temat do artów i kpinek!

fl dobrze mu tak... dobrze...

Czy oni rozumiej, co dla niego dziesi
rubli znaczy...

Przecie to suma, której brak tak dotkli-

wie odczuwa, ile razy spojrzy na swoj po-

yskujc marynark, na ostrzpione spodnie,

na zniszczony akiet ony, na wykrcone
obcasy u Janka i Stasi, na spowiae kodry
na ókach, na pknity stó, na t waz
z uchem utrconem, z której ona co-

dziennie czerpie dla zup yk, nie-

gdy, podobno, platerowan dzi za po-
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pstrzon jakicmi ótawo zielonkawcmi pla-

mami!
Dziesi rubli wiccj i miaby dowód,

e oceniaj jego prac, e widz, jak gorli«

wie spenia swoje obowizki, jak si stara,

jak czasu bezczynnie nie twoni, jak znosi

cierpliwie wszystko i za wszystkich!

Czy lepi s do djaba, czy widzie tego

nie cbc?!
— Panie Koziewicz, prosz!—zawoa dy-

rektor, uchylajc drzwi gabinetu. Koziewicz

zerwa si, jak piorunem raony, niezrcznie

odsun krzeso i na palcach, pochylony nie-

zdarnie, wlizn si do pokoju dyrektora.

— Wezwaem pana, panie Koziewicz

—

spokojnym, miarowym, jak kroki szyldwacha,

gosem rozpocz zwierzchnik—aby zakomu-

nikowa*..

Ciarki przebiegy po grzbiecie Kozie-

wicza: w cigu dziesiciu lat dzi po raz

pierwszy dyrektor zwraca sie do niego oso-

bicie... ma co do zakomunikowania bez-

porednio... Zgi si jeszcze bardziej i utkwi
w twarzy szefa wzrok strwoony, starajc

si nada oczom wyraz spotgowanej uwagi,

cho malowa si w nich jedynie matowy
alja obawy z rezygnacj maltretowanego
urzdnika.
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— flby zakomunikowa—powtórzy dy-

rektor—i rada zarzdzajca naszego towa-

rzystwa postanowia na wczorajszem posie-

dzeniu...

Ugiy si nogi pod panem Koziewi-

czem... Co moe on mie wspólnego z po-

stanowieniami rady zarzdzajcej?;.. Czyby
si by omyli we wczorajszym wycigu, który

przygotowa na posiedzenie rady?.*.

— W uznaniu paskiej gorliwej i nie-

skazitelnej pracy przyzna panu podwyk
w wysokoci dwudziestu rubli miesicznic...

Winszuj panu i mam nadziej, e ten krok

ze strony rady zarzdzajcej doda panu bodca
do dalszej tem intensywniejszej pracy, panie

Koziewicz!

Dyrektor zamilk i skin gow, prze-

widujc ukon urzdnika.

Koziewicz jednak nie zoy ukonu.
Moe nawet chcia... nie! W tej chwili

on nie móg chcie lub nie chcie! Straci

wiado czynu i woli.

Dwadziecia! Dwadziecia rubli podwy-
ki!... Rada zarzdzajca!*.. Uznanie gorliwej

pracy!...

Boe!
Zawirowa gabinet..* biurko... dyrektor...

Instynktownie uchwyci za porcz fotelu...
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Oprzytomnia.
— Panie dyrektorze! wykrztusi. Pan dy-

rektor... wybaczy... to... jest... raczy... ja... ja...

doprawdy... nie wiem... jak.*, z gbi serca...

Dyrektor powtórnie skin gow.
— Ja... tak... nagle... nigdy si nic spo-

dziewaem... nie oczekiwaem... dwadziecia

rubli*., nawet nie marzyem... w jaki sposób

mam... podzikowa...
— Dalsz prac, panie Koziewicz, naj-

lepiej pan podzikuje! No co? Dwadziecia
rubli przyda si zapewne?

• — Czy si przyda?!—niemal krzykn Ko-
ziewicz. Czy si przyda?... powtórzy z go-

rycz. Przez dziesi lat, panie dyrektorze,

co miesic... przed kad pensj... O! bo pan
nie wie... co to znaczy ama sobie gow
nad tem ile i komu uj... Wydatki z kadym
rokiem rosy... ona... potem dziecko... pó-
niej drugie... Czy si przyda?! Dzi jeszcze...

przed chwil...

Odetchn ciko.
Pan, panie dyrektorze, nie odczuwa, e

miso podroao ju o dwie kopiejki na fun-

cie, ale ja to dobrze odczuwaem... i tak dzie-

si lat... Na ycie daj... mieszkanie pa...

bucik kup... o kadym drobiazgu myL.l na
wszystko miej! Oospodarz, rzenik, piekarz.
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szewc nic pytaj, panic dyrektorze, zkd
masz wzi... co icb to obchodzi!

Szef poruszy si, chcc skróci audjencj,

lecz uszczliwiony urzdnik zdawa si nie

widzie tego.

Ubiege dziesi lat przesuno si w pa-

mici Koziewicza. Zapomnia i stoi przed
zwierzchnikiem, który powiadomi go o po-

stanowieniu rady zarzdzajcej. Obecnie, gdy
podwyka upragniona staa si faktem do-

konanym, gdy marzenia przeistoczyy si
w rzeczywisto, tem ywiej wystpiy w pa-

mici godziny udrcze, trosk, szamota si
w walce o byt, o jutro...

— Ile to razy, panie dyrektorze, czo-
wiek myla, e mu si eb na osiemdziesit

kawaków rozprynie, gdy zacz zsumowy-
wa pozycje niezbdnych wydatków. Nie-

stety! Cudotwórc nie jestem, z rubla wicje
po nad sto kopiejek nie wycisn! Niechnoby
rada zarzdzajca usiada na mojem miejscu,

niechby musiaa bez omyki onglowa tysi-

cami gdy w kieszeni dziesitek brak... I to

lat dziesi! Tak... Dugich... dziesi lat...

psiakrew!

— Panie Koziewicz!

Koziewicz nie sysza:.. Tyle goryczy
spyno mu do krtani!... Sowa, jak psy
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spuszczone z acucha, biegy na olep,

cisny si po przez sprucbniae zby...

— Naturalnie...—cign dalej—co rad
obchodzi moe jaki tam urzdniczyna? Kto

z tych panów, pobierajcych tysice, zasta=

nawia si nad tem, w jaki sposób taki osob«

nik, zajmujcy miejsce przy biurku koniec

z kocem zwiza zdoa? Paci mu si prze-

cie umówione z góry wynagrodzenie. Mao
mu? Nikt go nie trzyma* Niech idzie szuka
czego lepszego, na jego miejsce tysice in«

nych z upragnieniem wyczekuje. Ba! Panowie

czsto gniewacie si w duszy, e taki cym»

ba ani myli pój, e trzyma si mocno
jak pijawka! Macie do niego al, e nie daje

powodu, aby si go pozby i pozbawia was
monoci wywiadczenia komu grzecznoci

dla podtrzymania stosunków wpywowych...
Oceniajc moj gorliw prac... powiedziae
przed chwil, panie dyrektorze! Wic wy za

prac pacicie?! Za prac! H na jakiej to mi-

sternej wadze umiecie zway warto mo-
jej pracy? Dlaczego teraz dopiero? Dlaczego

nie przed miesicem... przed rokiem?...

Macie suszno! Byem gorliwy! Bardzo

gorliwy! Pracowaem przy biurku, wylepia-

jc oczy nad kolumnami cyfr... Lecz to nic

jeszcze! Stokro bardziej pracowaem nad
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sob, nad zduszeniem ambicji wasnej, nad
zdeptaniem woli i ducba! Ile kosztowao mnie
wysików i pracy, aby nie warkn, gdy pro*

kurent tpi na mnie swe przeostrzone nerwy,

aby nie plun, gdy pan, panie dyrektorze,

da mi odczu swój zy bumor—skutek nocnej

bulanki lub bisterycznegd napadu twojej,

z pewnoci lepiej, ni ja, wynagradzanej

przyjacióki...

— Panie Koziewicz! Oszalae pan?!

— Pracowaem! Tak... pracowaem nad
uoeniem ust w uprzejmy zawsze umiecb,
a karku w uniony ukon! Miaem przykad
na wielu z kolegów, co ukon moe! Praco»

waem lat dziesi i dzi nareszcie... rada

zarzdzajca ocenia...

Zaniós si miechem spazmatycznym.
— Nareszcie! fl ju straciem nadziej!

Dzi jeszcze ujmowaem sobie! Sobie same-

mu, panie dyrektorze! No, miej si pan! Prze-

cie to musi by strasznie miesznem dla

pana! Jake to mona uj co sobie samemu!
I, miejc si do rozpuku, Koziewicz,

splun w stron oniemiaego dyrektora,

a otworzywszy na ocie drzwi gabinetu,

wybieg do biura.

— Czy wy wiecie- zwróci si do prze-

raonych kolegów, e rada na wczorajszem
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posiedzeniu... w uznaniu mojej..* gorliwej,

pracy... przyznaa mi nareszcie*., podwy...

Zatoczy si i pad.

Podobno zwarjowa.

V7
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Jan Nupiorkowaki

PRZECZULONA.





Min j, zatrzyma si przed pierwsz
lepsz witryn jakiego sklepu, gdy za prze-

chodzia obok—szepn:
— Id naprzód!

Ogarna go badawczem spojrzeniem

i, skinwszy porozumiewawczo gow, przy-

pieszya kroku.

Towar znalaz nabywc, porozumienie
za nastpio tak szybko, i uszo zupenie
uwagi licznych o tej porze przechodniów.

Jej wystarczy jeden rzut oka, aby zaliczy

klijcnta do kategorji szanujcych pozory i za-

niecha targu o cen On mia wpraw nie-

lada w zawieraniu takich sekretnych pógo-
dzinnych znajomoci.

Zreszt ona wpada mu w oko wczoraj

jeszcze, gdy powraca by z on z teatru.

Niecierpliwie oczekiwa dzisiejszego wieczora,

aby módz pozwoli sobie na t przyjemno,
w dodatku tak tani przyjemno.
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Dzie cay przesuwaa si przed jego oczyma

jej twarz... nie!... twarzy przecie nie móg si
przyjrze w przejciu... lecz jej bluzka jaskra-

wa, bezwstydnie uwydatniajca piersi rozwi-

nite wspaniale, przepyszn linj ramion,

krgo karku.

Jego ulubiony typ!

Cbo szed za ni zdaa, niby obojtny
przechodzie, jednak pas oczy jej kszta-

tami... Dreszcz przebiega mu po plecach...

Nabywca wszed w prawa posiadacza.

Przyjemno ju si rozpocza!
Na rogu pierwszej poprzecznej obejrzaa

si, wyszukujc go wzrokiem wród tumu*
— Pierwsza brama... na lewo...—rzucia

szybko pógosem, gdy otar si o ni i szybko

posza naprzód.'

Skrzywi si nieznacznie, z obaw wo-

kó z pod rzs si obejrza, aby sprawdzi,

czy nikt nie spostrzeg tej krótkiej rozmowy,
uchybiajcej jego stanowisku spoecznemu
i dobrej opinji, któr cieszy si w miecie.

Zanim skrci w poprzeczn ulic, odegra
rol znudzonego mieszczucha, co wyszed
by na przesycon kurzem ulic, aby za-

czerpn wieego powietrza i teraz nie wie,

co pocz z reszt wieczoru. Patrzy na ze-

garek... Wzrusza ramionami, jakby mówic:

—
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djablo jeszcze wczesna godzina! Na co si
zdecydowa?... Czy pój dalej, da si wcho-n tej rónobarwnej gwarnej fali ludzkiej,

czy poszuka rozrywki w pierwszej lepszej

knajpce, czy wstpi do cukierni na filiank
kawy czarnej i pogawdk ze znajomymi,

czy te zawróci do domu, w zacisze wasnego
mieszkania, na ono rodziny?...

Waba si... namyla...

Wolnym krokiem kieruje swe kroki ku...

pierwszej bramie na lewo...

— Tutaj... w podwórzu... w poprzecznej

oficynie... na pierwszem pitrze—informuje
go ona—niech chopu pozwoli...

— Sama mieszkasz?—zagadn.
— Nie... z przyjaciók... ale we dwóch

pokojach... nikt nie przeszkodzi!... Ostronie...

chopusiu... tu dwa schodki... dalej ju widno...

Niepokój drga w jej gosie, h nu go
si rozmyli?... Moe zrazia go wiadomo
o wspólnem mieszkaniu z przyjaciók...— bo
pocó zapytywa o to... Niektórzy—wie z do-

wiadczenia- obawiaj si, aby nie spotka
znajomego... i w ostatniej chwili tranzakcja

nie dochodzi do skutku... a wtedy...

Znów wychod na ulic, zibnij, prze-

biegaj chodnik od rogu do rogu bez chwili

wytchnienia...
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— Oj! Jaki chodny wieczór dzisiaj!—za-

cza papla, aby pokry niepokój—zimna

jesie w tym roku... prawda? co?...

— Nam bdzie zaraz ciepo—mrukn
cynicznie.

— fl tak!—rozemiaa si ju uspokojO"

na, otwierajc drzwi z klucza—ciepo bdzie...

bardzo ciepo!... Prosz prosto... do drugiego

pokoju... Czy, cbopu, pierwszy raz u mnie?

— Pierwszy... Gdzie tu palto mona
powiesi?

— Daj, chopusiu, w przedpokoju jest

wieszado... zanios!
— Dzikuj. Nie mam zamiaru poegna

si z paltem nazawsze.
— Ja«m nie zodziejka!...

— By moe, ale za twojego najdro«

szego gowy bym nie da?...

— On ma lepsze palto ni paskie...

— Wierz bardzo... ale widzisz... ja was-

nymi pienidzmi pac krawcowi i dlatego

wol by ostronym...
— Jak pan uwaa—odwrócia si pO'

gardliwie.

Zacz si rozglda po pokoju.

— Phi! Ile tu fotografji! Jaki pikny do-

bór mskiego towarzystwa! Powiedz mi, który

z nich pierwszy si tobie przysuy?
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Szarpna sznurówk.
— Wiadomo do szczcia panu po-

trzebna, co?

— No nie!... Ty pewnie tego nawet nie

pamitasz—rozemia si gono. No... no...

nie marszcz si... ja—widzisz—lubi poga-

wdzi... Skoro za to tajemnica.*, nie nale-

gam! Dla mnie w gruncie rzeczy kwestja

absolutnie obojtna, czy to by ten- zacz
wskazywa palcem na fotografie—z twarz,
na widok której rasowy mops skomlaby
z zachwytu, czy ten wybitny typ majstra

kieszonkowego, czy ten okaz kryminalisty,

czy tamten—przysign—artysta od szlachto-

wania wieprzy, czy ów w czapce z gwiazdk

—

jeli si nie myl—dozorca wizienny!... To
mi absolutnie wszystko jedno!...

— Czy, chopu, pali?—przerwaa mu,

kadc si na óku.
— f\ jake... pal...

— Prosz mnie poczstowa!...
— File cygarem... chcesz?...

— Daj!

— Zapalisz?

— Ja? Skde? wstrzsna si ze

wstrtem.
— flha! Wic chciaa schowa dla nie-

go. Moe si obej smakiem. Zbyt dobre
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lubi cygara, aby je jakiemu opryszkowi

dawa.
— Bez aski!—warkna. No... prdzej!...

Co pan mylisz, e tu do rana z panem b-
d si bawia...

— Zaraz... zaraz... co nagle to po djablc...

mamy jeszcze czas...

Usiad na krawdzi óka i drc rk
dotkn jej ciaa.

— Podobasz mi si—mlasn, jakby co
przeykujc.

— I dlatego mi pan dokuczasz... jak psa

kopiesz—wybiega cicha skarga z krtani go-

rycz zdawionej.
— Ja dokuczam?! Ja drcz?!—zdziwi si.

Co znowu? Nie... Nie miaem bynajmniej za-

miaru... moja... jak ci na imi?
— Mania.
— Mania! Patrzcie pastwo! Mania! Was

to widocznie i chrzcz odpowiednio... jedna

w drug Mania! Komedja, jak dzieci kocham!

O czem to ja mówiem... fiha!*.. Wic-widzisz

—

moja Maniusinneczko... Maniusininieczko*..

Prawda? adnie nazywam? Jabym móg ci
drczy? Ja?! Nie... ja ci bardzo... bardzo lu-

bi... bardzo... bardzo..., ale jeszcze bardziej

lubi patrze na kogo, kto moe mnie na-

wet nienawidzi i pomimo to musiby mi ulcg-
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ym! Bo wtedy dopiero czowiek poznaje

warto rubla! Ju tak mam natur Wydam
cbtnie... sta mnie na to,... ale z rubla mu-
sz wycign wszystko, co tylko da on
moe. He! be! Dawniej—pamitam—gdy mo-
do witaa we bie, gdy si zbyt mao
znao warto grosza, byleco wystarczao...

Nie dzi jednak... nie dzi... ycie dao do-

wiadczenie... wyrobio smak... wysubtelnio

pojcie rozkoszy... Ty moe tego nie rozu-

miesz..

— Prdzej, panie!

— Powoli... powoli... Maniu! Pikne masz
ciao... takie gadkie... delikatne... zaróowio-

ne... liczne!

Uszczypn j, a sykna z bólu.

— Zabolao? Przepraszam... ale ja wa-
nie... potrzebuj...

— Prdzej!
— Powoli... Zaraz... zaraz... raz tylko

jeszcze...

— Pocauj mnie pan!

Co takiego?! Nie udawaj tylko, moja
droga, bo ja—uwaasz stary wróbel jestem...

na mio wzi si nie dam i na cukierki

za caowanie nie doo! Z caowaniem wy-

jechaal Paradna jeste! Obejdzie si i bez

tego.*. Ol widzisz...
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— Pocauj! Cauj, psiakrew!—krzykna
i przycignwszy brutalnie do siebie, ustami

wpia si w jego usta...

— I cóe ty myla? Sdzie moe, em
si zakochaa w twojej nalanej sadem twarzy?

Z rogu mnie wzie i na róg zaraz pójd...

ale ty nie rozumiesz... nie! Fe! potem cucb»

niesz—spluna. Za rubla mnie wzie i mu-
siaam i z tob, aby cho przez chwil
ogrza si w mieszkaniu i odpocz, bo ja

ju to odpoczynkiem nazywam! Musiaam
i, bo gdybym nie posza, to on koci by
mi poprzetrca... on... mój kochanek! I cao»

waam ciebie, chopusiu, a ty tego nie zro-

zumiesz, bo bydle! Tobie rubel moe da
wszystko, lecz mnie... nie! Caowaam tak

serdecznie, ze mi znikn z oczu, e prze-

staam widzie twoj spocon twarz, e nie

czuam twego oddechu, nie syszaam sapa-

nia! I tak cauj kadego, gdy inaczej dusi-

abym chyba was, jak psów, jednego za dru-

gim! Ty z rubla wyciskasz wszystko, co tylko

on da moe, bo ty bydl, cbopusiu!

— Moja droga! Nie zapominaj si i nie

wrzeszcz!
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— Boisz si, co? Obawiasz si awantury.

Widzisz! Nic chciaby, aby ci zobaczono

u mnie! Rozumiem... byby skandal na cae
miasto, gdyby si dowiedziano, e taki po-

rzdny czowiek odwiedza dziewczta z ulicy...

fl przecie -sam mówie—lubisz patrze na

kogo, kto ci nienawidzi i pomimo to musi

by ulegym dla rubla! Ja ju swoje zapra-

cowaam. Pa... pa, cbopusiu! Dajno!...

Patrz i dziw si: wycigne z tego rubla

wszystko, co tylko da moe, a on ani schud,

ani poysku nie straci... nic..; zupenie si
nie zmieni! Co? Nawet na cukierki doka-
dasz?! Widocznie- zadowolony! I cygaro

dajesz?!...

— Otwórz no drzwi,... prdzej!...

— Nie bój si... nie piesz... powoli! Nikt

ci nie zobaczy, nic spotka... My umiemy
zachowa tajemnic!...

— Dobrze ju... dobrze... otwieraj...

— Zaraz. Powiedz mi tylko, chopusiu,

czy podobam si tobie jeszcze? Czy zajdziesz

do mnie powtórnie?
— Moz... zobacz...

— FI czy podobam si jeszcze?

Rozemia si z przymusem.
— Owszem... Jeste dobrze zbudowana...

ciao masz adne... tylko...

55



— Tylko co?

— Jeste dziwnie—jakby to powiedzie—
przeczulona!...

— Za to pan przecie nie paci...—szep-

na, otwierajc mu drzwi.

T7

56



znwoD.





Ju najbardziej opozycyjne w miecie
zegary wydzwoniy pónoc, gdy radca opu-
ci by resurs i krokiem miarowym, wy-
godnym, jakim zwykle chodz ludzie, których

mona nie ceni, lecz na kilkanacie tysicy

rocznego dochodu ocenia naley, skierowa
si ku domowi.

Kilka doroek oczekujcych pasaerów
ruszyo po radc, lecz ten wymin je zrcznie
i przeszed na drug stron ulicy.

Zawiedzeni automedoni poegnali go
docinkami.

— Ho! ho! Janie pan spuka si pewni-

kiem i teraz na piecht draowa musi!
— T\ moe janie pan jeno samochodem

jedzi—to prosz: mój kary galanto mierdzi,

lepiej ni automobil!

Radca nie zwaa na te dowcipy.

Zadowolony by z wieczoru spdzonego
w resursie, bo i powodzenie sprzyjao mu
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dzi przy zielonym stoliku, i kolacyjny rum-

sztyk smakowa jak nigdy, i—co rzecz naj-

waniejsza—dowiedzia si od mecenasa, e
senat rozstrzygn na jego korzy wytoczo-

n przez policj spraw o samowoln prze-

róbk wilgotnych piwnic na mieszkalne su-

tereny*

Tak wyjtkowo przyjemny wieczór pchn
wraliwy umys radcy na krat ciek do-

cieka filozoficznych. Wbrew znanemu twier-

dzeniu, i syty odek jest wrogiem nieprze-

jednanym wszelkiej myli gbszej, radca,

aczkolwiek zjad by obfit kolacj, pocz
roztrzsa stary jak wiat, lecz dotd nie-

rozwizany problemat: — na czem polega

prawdziwe zczcie czowieka?
— Ludzie s krótkowzroczni i dziwnie

niezdecydowani! — monologowa pógosem,
przejwszy si tematem. Co czowiek, to od-

mienne pojcie szczcia. Ten widzi je w ma-
jtku, ów w pozyskaniu wpywowego sta-

nowiska, tak zwanej, karjerze, inny w zado-

woleniu osobistem. Jeden wyobraa sobie,

e zczcie ukrywa si gdzie zdaa od

wiata, gdzie ani miech nie doleci, ani jk
si nie zakradnie, inny chce je znale
w zgieku i rozgwarze ycia. Ten szuka

szczcia za furt klasztorn, ów w walcu
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upojnym na froterowanej posadzce salonu,

inny u szynkwasu, a jeszcze inny w lupa*

narze! Dla wikszoci jednak ludzi szczcie
jest czem materjalnem, co mona wzi
w rk, zway, obejrze, przymierzy, oceni!

Wymagaj oni od szczcia takich zalet,

jakie mie moe tylko marynarkowy garni-

tur, fl wic: powinno ono tanio kosztowa,
a by trwaem, odpowiedniem na witek
i pitek, wygodnem i—gówny warunek—nie
krpowa ruchów.

Naiwni!—radca umiechn si z politowa-

niem—zapominaj, niestety, i wszystko, co

trci materj podlega, uledz moe, nawet
musi—zniszczeniu!

Naiwni!—powtórzy radca, zapalajc won-
ne trabuco. Wedug mojego zdania prawdzi-

we szczcie jednostki zasadza si na pew-

noci jutra. Niech to jutro bdzie ze lub

dobre, pomylne lub pene zgryzot, pogodne
lub burzliwe! Wszystko jedno, bylebym wie-

dzia, jakiem bdzie i kwita!...

Jednego wprawdzie przewidzie niepo-

dobna... mier... To banalne zakoczenie
istnienia wszelkiej formy yjcej...

Biorc jednak rzecz cile mier jest

tern zem nieuniknionem, które nie szczdzi
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nikogo, wic usuwa powód do zazdroci, bo

wiem, c dzi mnie, jutro kogo innego, za

latza kilkanacie lub kilkadziesit nas wszyst«

kicb ujmie w swe zimne, kociste ramiona!

Tak... Poza t mierci... tym wyjtkowym
wypadkiem, wyamujcym si z pod ludzkich

przewidywa... pewno jutra... wiadomo,
jakiem ono bdzie—stanowi istot szczcia
ludzkiego.

Naprzykad ja—analizowa radca -jestem

czowiekiem szczliwym, bo wiem dosko=

nale, jakim bdzie dla mnie dzie jutrzejszy

i nietylko jeden dzie, lecz i dni nastpne...

tydzie... miesic... r.*.

Tu wiatr, jak opryszek zaczajony, wysko=

czy skd z za wga, sypn garci ostrych

igie mrozu w poyskujc twarz radcy, targ»

n jego szpakowat, starannie przystrzyon
brod i wtoczy mu z powrotem w usta na«

pó wymówiony wyraz.

Zatrzyma si radca, odsapn, wykrztu«

si—«psia ko!» i, pochyliwszy gow, by
atwiej przebi powietrzn zapor, chcia ru«

szy w dalsz drog, gdy nagle przypomnia
sobie, i tu wanie, na 'tym rogu zajmuje

posterunek, co noc, pewien ebrak, którego

on stale, powracajc do domu, zwyk obda-

rza jamun.
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— Czyby zmieni locum?—szepn radca,

rozgldajc si wokoo.
— R moe... to... ów wyjtek...—myl,

jak byskawica, przeszya mózg radcy.

— Nie!... Nie!... Niepodobna...—zaprzeczy
energicznie pógosem. Dziad jeszcze krzepki,

zahartowany i nie kaleka!

Tacy nagle nie zmieraj!

To dziwne jednak... wczoraj jeszcze sta
tu... ebra... Moe... odszed na chwil...

Mruc oczy, radca usiowa przejrze

gb pustej ulicy.

— Nic innego, tylko aresztowano go
pewnie za ebranin! Przepi si w cyrkule

i nazajutrz go puszcz! Zreszt, co mnie to

obchodzi! Niema go, wic nie otrzyma zwyk-
ego datku—sam na tem straci!

Radca skrci w poprzeczn.
Daremnie jednak chcia nawiza ni

poprzednich rozumowa. Myli pltay si
bezadnie... przed oczyma stawaa posta
ebraka... w uszach trzeszcza bezdwiczny,
suchy, monotonny gos:

— Litociwa osobo!...

Od lat kilkunastu czy deszcz, czy za-

dymka, czy szaruga jesienna sta zawsze na
jednem miejscu, zda si, nieczuy na zmiany
atmosferyczne, apatyczny, z oczyma bez-
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mylnie utkwionemi w drgajcy pomie la-

tarni, powtarzajc z jakimi kamiennym upo-

rem, z jak monotonn zapamitaoci, dwa
tylko wyrazy:—"litociwa osobo!»

— Co si z nim sta mogo? Dlaczego

dzi wanie go niema—irytuje si radca.

— H moe upi si?... flle naturalnie...

nieinaczej!... Uebra wicej ni zwykle... na-

trafi na jakiego litociwego gupca i powlók
si do szynku... Pewnie ju ley pod aw!...

Bydle! I bd tu filantropem! Miej serce i rk
hojn! Lituj si nad ndz... wspieraj... da-

waj... a kady twój grosz na szynkwas
padnie!...

Powstae w umyle radcy przypuszcze-

nie przeistoczyo si w pewno.
Wzburzony idzie szybciej... kroki staj

si silniejsze, ecbem goniejszym rozlegaj

si w cichej ulicy.

— Ile to razy—przypomina sobie rad-

ca—gdy deszcz la jak z cebra, lub nieg,

jak pierze wyprute z tysica poduszek, sy-

pa gsto, on, powracajc do domu z re-

sursy, kaza zatrzymywa si wonicy, przy-

woywa ebraka i wrcza mu datek! Ile

to razy idc pieszo nakada drogi, aby wspo-
módz wydrwigrosza!...
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— Gupia lito!... Bezsensowne przy-

zwyczajenie!... I dlaczego?... I poco?...

— Wprawdzie... przyjemna to rzecz, po-

wróciwszy do wasnego mieszkania we was-
nej kamienicy wej do wytwornej sypialni,

odpocz przez chwil w wygodnym fotelu,

wypi szklank «Vicby», pooy si do óka
i pomyle:

— Jak tu ciepo... mile... spokojnie...

fl tam... na ulicy... tamten dry z zimna...

kostnieje...

Cisza... Zegar cyka monotonnie... aden
szmer nie dolata... Bogi nastrój... H tam...

na ulicy... tamten cbucba w donie... drepce

na miejscu, bo cbód acbmany przeera,

w ciao si wpija, koci nawskro prze-

nika...

Oto... sen zwolna obezwadnia... ci-

go myli rozwiewa... oczy przymyka...

Jeszcze kilka ostatnich porusze nogami,

aby uoy si wygodniej... ziewnicie

jedno... drugie... jeszcze jakie wspomnie-
nie z dnia ubiegego i... spokój... cisza...

sen pokrzepiajcy... dugi... równy... H tam...

na ulicy... tamten senno natrtn odgania,

bo w oddali czyje kroki... dy przecho-

dzie... moe si wzruszy... moe zatrzy-

ma si... signie do portmonetki... wetknie
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w do zzibnt kilka groszy... nie odmówi
jamuny...

Przyjemna to rzecz módz sobie przed

snem tak pomyle i los swój z dol tam-

tego porówna!...

I wanie dzisiaj!...

Przystan radca... zawaha si... za-

wróci...

Taki pikny wieczór! Powodzenie sprzy
jao w kartach jak nigdy... rumsztyk kola-

cyjny stanowczo na wieem by male, me-

cenas zawiadomi o pomylnej decyzji sena-

tu... ten wreszcie problemat o szczciu...

Odzie si u licha ten ebrak zawie-

ruszy?!

Na zakrcie ulicy zamajaczya w wietle

latarni jaka zgita posta...

— To on! — prawie krzykn radonie
radca.

— Pss!... Pss!... Pss!

Nie syszy widocznie, bo mija.*; znika.*.

— Bazen!- sarkn radca. Myli moe,
i goni za nim bd! Idjota!

I mimo to przypiesza kroku... biegnie

prawie, sapic ciko!
Jeszcze kilka kroków. Zziajany radca ^

zatrzymuje si, mierzy oczyma odlego... ^^hI
— Pss! ^
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Posta staje, oglda s, zawraca i zblia

s\ do nawoujcego.
Gorzkie rozczarowanie!

To nie ebrak, lecz stró nocny.
— Psia ko!—zakl radca, ocierajc pot

z czoa. Daremnie«m si zmczy.
— Czy pan na mnie?—zapytuje stró.
— Nic... to jest... waciwie... zdawao

mi si...

— Hba!
~ Widzicie, mam krótki wzrok i zda-

lka naturalnie... le widz... W kadym jed-

nak razie dobrze, em was spotka, gdy za-

pytam... Musicie zapewne zna tego dziada,

który ot tam... przy murze... zwykle ebrze...

- Tam?—wskazuje stró gow.
— Tak... tak... stary... z dug brod si-

w... Nie wiecie, dlaczego dzi go niema? Co?

Co, jakby zdziwienie przemkno po bla-

dej wychudej twarzy zapytanego.

Nie wiem wzruszy ramionami. Wczo-
raj by... pozawczoraj te... co noc bywa...

— f\ tak... co noc, lecz dzi wanie...
— Nie przyszed dokoczy stró.
— Nie przyszed—potwierdzi radca.

— Pi niby... dlaczego... pan si o tego

dziada troszczy? zapyta stró, nie mogc
snad przezwyciy ciekawoci.
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— Dlaczego?—powtórzy radca zapytanie

i spojrza badawczo na stróa*
— Prawda—pomyla—on ma racj! Dla-

czego ja si troszcz o tego ebraka?
— Czowiek, widzicie, ma serce—odpar

po chwili—wspóczuje, al mu ndzy... Prze-

cie wszyscy jestemy bracia, synowie jednej

matki«ziemi, na nas moniejszycb ley obo-

wizek wspierania uboszych... Kady, co

moe... powinien, rozumiecie, dopomaga.*.
— Niby to tak... Wielmony pan wit

prawd powiada... tylko, e nie zawsze ten,

co rk wyciga jest najbardziej potrzebu-

jcy... Na ten przykad... on—rk w stron
muru skin—ma si lepiej... ho! ho! i jak

lepiej, ni ja... a kto wie!... lepiej moe, ni
pan!...

— No... no...—rozemia si nieszczerze

radca, i splun jednoczenie, bo mu do ust

jaka palca gorycz spyna.
— Wiem, co mówi... znam go dobrze...

W dobr noc—bywa-e i dwa... trzy ruble

uzbiera... a sam... samiutki na wiecie... Ja

dzieci mam czworo i on sabowit... poowy
tego, co on, nic nie robic, wyebrze... nie

zarabiam... To te u mnie bieda, a piszczy,

a on... na poyczkach ma pienidze i gruntu

kawa pod miastem... Bogacz i tyle!
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— Gupstwa pleciesz!

— Jak zbawienia duszy pragn, nie

kami!...
— To czemu otra nie zaaresztowa?

— Czowiek, prosz aski pana musi y...
mnie za nikt nic nie da, a on czasami

zotówczyn rzuci!... Tak... wstyd si przy-

zna, bo to ebrak... dziad... achmaniarz...

Hic pienidz czy dziadowski, czy brabski

jednakow ma warto...

— I pewnie re dobrze... pije?—warkn
rozwcieczony radca.

— Fi co ma sobie aowa? Przecie go

sta na to...—jtrzy niewiadomie stró.

— I moe pod achmanami nosi wa»
tówk?

— Pewnie, e nosi...

Krwi nabiegy renice radcy.

— fl czy ty wiesz... ty, wspólniku oszusta,

e ja ciebi z posady wyrzuc! Na bruk...—

sykn gosem zdawionym.
— Za co? -wyszepta przeraony stró.

Bo mi si tak podoba... rozumiesz!

Dlatego, e chc... rozumiesz... tak na bruk...

precz!

Radca zatoczy si jak pijany i od-

szed...
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— otr!... otr!—bekota co chwila.

6dyby mu teraz wskazano miejsce, gdzie

tego ebraka spotka moe, gdyby móg za

cen majtku naby prawo do ycia i mierci

tego czowieka, nie zawahaby si ani na

moment. Obdarby go z achmanów, przy-

kuby go do muru, przy którym zwykle

stawa, rozkosz poiby oczy, patrzc, jak

ciaem jego wstrzsa dreszcz zimna, jak

kostniej czonki, jak mróz i wicher szarpi

skór...

Wic wtedy, gdy zasypia w wygodnem
óku, gdy rozkoszowa si subtelnem ciep-

em wygrzanego pótna, gdy sdzi, e tam...

na ulicy... tamten musi sta, dre i kost-

nie... ten nie musia, lecz chcia... robi to

z wasnej woli dla zysku!

n otr!...

— Prawdziwe szczcie zasadza si na

pewnoci jutra...—zadwiczay radcywuszach

jego wasne sowa.
Zymn si, targn, zacisn kurczo-

wo rk, któr trzyma w kieszeni.

Sykn, jakby mu kto do ukropem
obla, bo poczu w niej szeciogroszówk,
przeznaczon dla ebraka.

O dwa grosze wicej ni zwykle, wie=

czór bowiem dzisiejszy by pikny, szczcie
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w kartach sprzyjao, rumsztyk smakowa,
jak nigdy, mecenas wreszcie...

— fi otr!—sykn radca i miedziak, rzu-

cony gwatownie, zadzwoni jkliwie na
chodniku, zatoczy koo i wpad do rynsz*

sztoka...

V7
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Krzyk straszny, rozpaczliwy przeszy
ciemni nocy, rozdar caun ciszy i strci
sen z powiek mieszkacom trzypitrowej
kamienicy.

W oknach zabysy mde wiata lamp
i wiec, rozleg si skrzyp i brzk gwatownie
otwieranych lufcików.

Skrzyoway si pytania, domysy i na-
woywania.

— Co si stao?
— Morduj kogo!
— To ta hoota z sutereny!
— Stróu! Stróu!
— fl to snem kamiennym pi, kanalja!

^Po chwili ukaza si w bramie rozespany
stró.

Zadzwoni kluczami, wstrzsn si, splu-n i stan bezradnie, jakby nasuchujc
skd go gosy dochodz.
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— H tam co?—rzuci pytanie w gb
podwórza.

— Ty mnie pytasz?—hukn w odpo-

wiedzi bas z pierwszego pitra. Czy ja, czy

ty stróem jeste w tym przekltym domu?
Dobry sobie! Mnie pyta! Cymba!

— - Miejcie Boga w sercu, Józefie!—pisn
przeraliwie dyszkant z parteru. Tam... kto...

kogo zarzyna!...

— Kiedy bo... nie wiem...—usiowa tu-

maczy si stró.

Krzyk wybieg znowu...

— Ruszaj«e banie!—wrzasno drugie

pitro.

Stró wolnym krokiem podszed ku oknu
sutereny, drgajcemu krwaw plam tu nad
powierzchni podwórza.

Pochyliwszy si, zajrza wewntrz...

Wyprostowa si Szybko, przeegna...
— Nic si nie stao! Niech-no pastwo

pi spokojnie! Posaniec jeno, co tu mieszka,

musi by skona, a wdowa, zwyczajnie, jako

ona lubna, zawodzi...

— Hch!—dyskant zatrzasn okno.
— Z ostatnim kursem wyruszy—sypno

dowcipem trzecie pitro.
— Mógby zatrzyma si do rana—wpado

w ton drugie.
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— Umar... no to umar... i kwita!—od»
sapn lej bas. File co za sens krzyki po
nocy wyprawia, ludzi w caym domu budzi
i trwoy! Przecie ju nie zmartwychwstanie!

Hoota!

Ostatnia uwaga snad trafia do przeko*

nania stróa, bo—nachyliwszy si zapuka
w szyb.

— Michaowa! Michaowa. Cichojta! Lo«

katory si gniewaj. Noc dy szczera, a wasz
lament tyle, co kadzido nieboszczykowi po»

moe. Zmówta lepiej pacierz, litanj do Matki

Boskiej Pomocy Nieustajcej, bo dusza grzesz-

na pewnikiem ratunku potrzebuje i mk pie-

kielnych si stracha!

— Wszystkim nam koniec jednaki—filo-

zofowa odchodzc. Wieczny odpoczynek

racz mu da... zacz mrucze niewyranie...

—

a wiato wiekuista—ziewn goniej...

—

niech mu wieci... Boe, bd miociw
grzesznej duszy mojej... i bijc si piersi,

znikn w drzwiach swego mieszkania.

I znów cisza zalega podwórze trzypi-

trowej kamienicy.

Pogasy wiata...

Sposzony sen powróci...

77



w suterenie na ndznem posaniu ta
trup...

Chwiejnym pomieniem iskrzca si u wez-
gowia gromnica, rzucaa dziwne refleksy na
wykrzywion cierpieniem i zastyg w kurczu

ostatnim twarz posaca.

wiato, lizgajc si po zacinitych

ustach i po w pó przymknitych oczach,

dawao zudzenie, e oto drgaj powieki i po-

ruszaj si wargi, e do bdzie wyty
such, aby usysze jk lub westchnienie,

w krtani niemoc wizione.

Zdawao si, i piersi wznosz si jesz-

cze, i ycie nie uszo bezpowrotnie, lecz

toczy zacit, cho beznadziejn walk z t
nieubagan niszczycielk istnienia, która

tchnieniem lodowem cina krew w yach
i jej barw purpurow pokrywa warstw
popiou!...

Lecz oto rce zwisy bezwadnie..^

Cikie, ciegami y sinych, wzdtych
poznaczone rce!

Picioro drobiazgu ustami do tych rk
przylgno, pocaunkami ogrza je pragnie,

zami parzy!

Fi w nogach bije gow o porcz óka,
tucze skroni matka.
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z rozpaczliwym uporem zwraca spojrze-

nie na zastyg w cierpieniach twarz ma,
zda si, nie mogc i nie chcc uwierzy, e
on j porzuca, e rozstaje si z ni, matk
tych piciorga wyndzniaych dzieci.

— Micha! Micha!—jczy—z piciorgiem

drobiazgu mnie ostawiasz! Syszysz, Micha!...

z piciorgiem... Jezu!

Ból j re; trzewia szarpie...

Tumi jednak jki, coraz ciszej si skary,

bo... lokatorzy sie gniewaj... noc szczera...

gospodarz moe jutro dachu nad gow po-

zbawi... z piciorgiem drobiazgu na ulic

wyrzuci!...

Wonica cmokn, szarpn lejcami —ka-

rawan ruszy.

Z kocielnej wiey zadudniay dzwony.
Ostatnie poegnanie dzwoni!
...Syszysz, posacze! Syszysz, jak pilno

tym dzwonom rozsta si z tob?
...Grayby ci one pie uroczyst, biyby

zami w miejskie mury, skarg rzewn ula-

tayby w przestworze... gdyby wiece liczne

pokryway trumn, a gownie wonne dymiy
w rkach aobników, gdyby sznur pojaz-

dów w stpie powanym posuwa si za

orszakiem, a poczet ksiy sa mody na
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tarczywe ku Wszechmocnemu i wszdzie
Obecnemu!...

...Syszysz, posacze! Cichn ju dzwo-

ny, kdy w echu konajcem rozpywaj s\
dwiki, bo...

— Fi przesta«e dzwoni tej hoocie!

—

krzykn zakrystjan do dziada kocielnego.

Moe mylisz, e co zarobisz? Podziel si
z djabem: grzechu mie nie bdziesz...

Dudni koa karawanu po nierównym
bruku...

Ko truchtem biey, bo widzi, e sam
tylko jest w zaprzgu, czuje, i nie ciy
mu kapa, galonem srebrnym lamowana.

Mdra to, dowiadczona szkapa! Od tylu

lat uatwia ywym pozbycie si z domu tych,

co sw wdrówk doczesn ukoczyli, wic
rozumie, i dzi zbytecznym bdzie stp
uroczysty, powaga niepotrzebna...

Za karawanem drepce drobiazg, ledwie

nady moe!
Co raz to jedno, to drugie obejrzy si

na matusi, jakby pragn zapyta, czemu
to tat tak szybko wioz?

Matu jednak nie widzi, ani karawanu,

ani trumny, ani dyszcego ciko ze zm«
czenia drobiazgu...
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Matu teraz oblicza w myli, ile jej po-

zostao jeszcze z tych dwócb rubli, które

dzisiaj w lombardzie za trzy poduszki otrzy-

maa...

Fi gdy ju to matu obliczy, medytowa
pocznie, gdzieby tu naj si do prania, do
kogoby uda si po wsparcie, w jaki sposób
znale zarobek, aby módz kt opaci i z godu
nie zamrze...

Mija karawan ulic za ulic.

Przechodnie obnaaj gowy, egnajc,
odchodzcego w lepsze wiaty bliniego.

Ten uchyli kapelusza, inny ledwie dotknie

ronda, ów gow tylko skinie, niejeden na-

wet nie zauway pogrzebu...

Nikt si nie zatrzyma choby na chwil,
rzadko kto westchnie pobonie, nikogo nie

skusi ciekawo, by zej z chodnika, zbli-y si do trumny, odczyta na blasze na-

zwisko tego, co ustpi z szeregu walczcych
o byt...

Nikt dowiedzie si nie pragnie, wiele

lat y nieboszczyk, kiedy na wiat przyszed,

kiedy zasn w Bogu?
Poco? Naco?

Karawan jednokonny, trumna drewniana,

pospolita, pogrzeb bez ksidza, bez pompy...

ot!... kto z hooty!...
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Deszcz kropi zaczyna. Drobny... gsty
deszcz...

Perami ez opada na trumn, wakiemi
smugami z wieka spywa.

Wonica podci konia...

Ten, któremu za ycia pospiech naka-

zywano, kusem ze wiata odjeda!...

— Micha!... Micha!... Z piciorgiem dro-

biazgu mnie ostawiasz!*.. Syszysz?... Z pi-
ciorgiem...

Zajczaa gucho trumna pod naporem
bry rozmikej gliny. Zatrzeszczay deski,

zahuczao wieko*..

Guchy, beznadziejny jk wybieg z wn-
trza mogiy..*

Moe to odpowied na to straszne:—

syszysz?

Moe to ostatnie, cikie westchnienie zata-

jonekdyw sercu w ostatniej chwili skonania?

Moe skarga okrutna, moe proba o prze-

baczenie, moe ostatni przejaw protestu prze-

ciw woli Tego, co woln wol obdarza...

Coraz ciszej... coraz guszej jczy wntrze
mogiy...

To, co z ziemi powstao—ziemia zabiera

z powrotem, silnymi uciski obejmuje, za-

zdronie ukrywa...
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— Micha!... Micha!... Ulituj si ty nade-

mn!
Ronie mogia...

Grabarzowi yy na skroniach od wy-
siku nabrzmiay, czoo pot zrosi...

Nawyky do rozpaczy, kltw, ez i zo-
rzecze tych, co tu swych najbliszych e-
gnaj, z jak dziwn zacitoci co chwila

rydel w glinie zagbia, rzuca bryy, buduje

wiernie mieszkanie...

Pracuje...

Skoczy wreszcie, zatkn blach, pot

rkawem z czoa otar.

Czeka... Patrzy natarczywie...

Odczua to spojrzenie wdowa, odczuli

wszyscy obecni...

Odchodz na bok.

Powstaje z klczek i ona, ostatni raz

westchna, ostatnie zy z oczu trysny.
— Nie macie ju tatusia! Chodcie nie-

szczliwe sieroty—szepna do dzieci. Lecz

szeptem tym tumaczya si przed graba-

rzem, który na datek czeka i patrzy na ni
tak natarczywie.

Nie wzruszyo go to jednak. Ze zoci
czapk na czoo nasun, splun i w lad
odchodzcej rzuci:

— Hoota!
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— H to ci pogoda! Czek zzib jak—nic
przymierzajc—pies! Micha, wie Panie nad

jego dusz, to ju ta nic, nieborak, nie czu-

je!—odezwa si do wdowy jeden z tycb, co

uczestniczyli w pogrzebie.

— flj, nie czuje... nie czuje!—westchna
ciko ssiadka z sutereny. File co zib, to

zib! Zupenie jak w listopadzie, cho to do»

piero wrzesie;.. Ju to kilka lat z rzdu
takie chodne jesienie... Na ten przykad...

pamita pan panie Wojciech... w zeszym roku

o tej porze chowalimy maglarza... kubek
w kubek taki by zib... skostnielimy wszyscy..*

Ja nawet, co nie jestem pijca, musiaam co
ze trzy pieprzówki przekn i ledwiem

przysza do siebie...

— Trza gdzie wstpi... rozgrza si...—

dorzuci kto inny. fl wanie wychodzili z za

wrót cmentarza, uwaali wic, e ju naley
napomkn wdowie o «serku ».

Zrozumiaa to Michaowa, zbytecznie

zreszt przymawiali si.*.

To ona przez ca drog od samej mO"
giy tylko o tem mylaa. al bo al jej ser»

decznie kilku zotych, co si tuk w kiesze-

ni, ale jake tu nie ugoci tych, którzy po
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deszczu, po socie dreptali za trumn, odda-

jc ostatni przysug nieboszczykowi?

Marny ci on mia pochówek—bez ksidza,

bez podzwonnego na cmentarzu, bez «Salve

Regina* nad grobem— wola Boska! Nieche
przynajmniej w pamici ludzkiej sponiewie-

rany nie bdzie! Zostay si tam po nim ja-

kie rzchy jeszcze — to je sprzeda jutro

i z dzieciakami dni kilka przebieduje.

— No, to gdzie wstpimy?—zwrócia si
do kumy.

— Byle gdzie! Mnie to wszystko jedno,

aby si rozgrza.
— Matu!... i ja godny...—pocign za

spódnic który z chopców.
— Zaraz, sieroto, zaraz.

Po chwili obsiedli stó w jednej z oko-

licznych piwiarni. Na stole zjawia si wódka,
zakski i piwo.

Michaowej a sabo si zrobio, gdy po-

mylaa, ile bdzie musiaa za to zapaci.
zy nawet z alu jej pocieky, co obecni

przyjli za nowy przypyw rozpaczy po
stracie ma.

Uspokój si, kuma!—zacza pociesza
ssiadka. Bóg dft- Bóg wzi! Niech si dzieje

wola Jego przenajwitsza! flle kogo Bóg
stworzy tego nie zamorzy; wychowacie przy
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Jego pomocy sieroty — nie bójcie si! No,

stuknijmy si!
— fl to si wie!—potwierdzi Jakób, ko«

lega nieboszczyka. Mao to na wiecie wdów
ostaje i jako se yj! Prawda, z pocztku
musi by i markotno, i ciko kobiecie sa»

mej i jeszcze z takim drobiazgiem, ale
wszystko w rku Wszechmocnego!

— I pamita On, pamita o kadej bie«

docie! — odezwa si szwagier Micbaowej.
Moja ciotka—nie przymierzajc—jak chowaa
swojego pierwszego ma, miaa omioro—
wszystko drobiazg, bo u nich—jak to mówi,
co rok, to prorok! B. bya przytem sabowita...

Serce si krajao, - gdy czowiek spojrza! Kto

czem móg, kady z familji pomaga, ale dzie«

wicioro odków zapcha nie atwo, to

te bieda a piszczaa. Zdawaoby si, e
kobieta zmarnie musi*.. Gdzietam! Jako
w miesic, czy dwa najmodsze z dzieciaków

zmaro na szkarlatyn, w kilka tygodni po-

tem dwoje na dyfteryt, potem znów dwoje
na szkarlatyn, po roku za zostao tylko

jedno, chopak najstarszy. H tu podwin
si lusarz, wdowiec bezdzietny, pobrali

si i dzi ho! ho! yj, jak pastwo!
Ciotki tO'by nikt nie pozna—roztya si
jak fasa!
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— No, nic kademu los jednakowo si
umiecha — sentencjonalnie zauwaya s-
siadka. Choby tam Bóg litociwy adnego
dziecka waszego, Michaowo, do chway Swo-
jej nie powoa, czuwa zawsze nad wami
bdzie! fl m to i tak trafi si moe...

— Czy mi to w gowic! zaprzeczya. Ta-

kiego jak Micha ju nie znajd! Oj! nie...

— Niech no, kumcia, tak znowu nie mó-
wi! Dwóch sów niema: dobry by, praco-

wity, ale jak sobie czasem podpi—brewerje
wyprawia i kumci te, bez urazy mówic,
pra!...

Rozmowa potoczya si wartko. Smutek
ustpi miejsce nadziei i wierze, jeli nie

w pomylne, to przynajmniej w znone jutro.

Co raz to mniej mówiono o nieboszczyku.

ywi ju zaczli zapomina o tym, któ-

rego przeznaczenie wycofao z ich szeregu.

Cho tam nad wie mogi nikt nie

rzuci miedziaka grabarzowi, tu kady na
swój rachunek zamawia to wódk, to piwo...

Gwar wzrasta.

Ju si nawet miech rozlega.

Wieczórby zapad, gdy opucili piwiarni...
Smagane deszczem i wichrem arte drze-

wa cmentarne, zda, si, szlochay aonie.
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Na grzzk ziemi z szumem beznadziej-

nym padao zerwane z gazi listowie.*.

Za Michaowa, capic z dziemi do
miasta po rozmikej drodze, ecbo nioso,

po raz Bóg wie który wyrzeczone dzisiaj:

— Hoota!

Poegna j w ten sposób biedak usu»
gujcy w piwiarni, nie otrzymawszy ani

grosza napiwka.

V7
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NIECH NIE WIE PRAWICA.





Podbieg do gromadki towarzyszów,

gwizdn przeraliwie, wywróci koza i sta-

nwszy rozemia si z zadowoleniem.
~ Widzicie, flaki z olejem!

— To ty, Micha? Puci ci? Dae mu
co w ap?—posypay si pytania.

— fl jake! Taki ci puci! Co mia pusz-

cza? Sam zwiaem! odpowiedzia zadyszany

i rozpromieniony.
- Goni mnie—opowiada dalej -capa

pedaami, a asfalt stka, dar si: -dziery!

dziery!* F\ ju! Gupi kto apa! Frajer, flaki

z olejem! — splun pogardliwie na zako-
czenie.

— flle numery zabra?
— No nie?—pytaniem na pytanie odrzek

Micbzi i w jednej chwili odbiega go we-
soo.

Odzyska wprawdzie wolno, utraci
jednak mono zarobkowania; pidziesit
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egzemplarzy gazety pozostao w rkacb po-

licjanta. Zaszkliy si zy Micbasiowi.
— flntek! poycz czterdziestaka...—szep-n bagalnie.
— Czego? Perskie oko znasz?
— Wieczorem ci oddam, jak rany...

— Ide, bo ci krzywd zrobi!...

Inni wiadkowie tej zwizej rozmowy
dyplomatycznie odeszli, obawiajc si susz-
nie, e Micba moe i do nieb si zwróci
z prob o poyczk.

— Syp do redakcji, powiedz, jak byo,
to dostaniesz na kredyt—poradzi który.

— 6adaj gupiemu, nie mnie... flaki

z olejem!...—westcbn Micba, zwiesiwszy
smutnie gow.

Tak bardzo liczy na dzie dzisiejszy,

kupi nawet wicej numerów, ni zwykle,

bo to i niedziela i pogoda pikna, jak rzadko!

Kiedy zarobi, jeli nie przy wicie?
Trzeba tylko umie, a Micba... bo! bo!... Inny

w cigu caego dnia tyle nie sprzeda, ile on
w kilka godzin!

Moe ma i szczcie, lecz pozatem i umie.

Wprawnem okiem potrafi wyszuka wród
tumu, przelewajcego si ulic, takiego prze-

chodnia, co i gazet kupi i czsto reszty

z dziesitki nie zada! Zazdroszcz mu te



powodzenia wszyscy chopcy, zazdroci na-

wet ów Fintek którego prosi o poyczk,
cho to równie majster nielada i posiada

wielu swoich staych kupujcych.
Opar si Micha o mur, woy race

w kieszenie, nadrabia min, aby nie wy
buchn paczem...

Niby nie patrzy w stron towarzyszów,

ale mimo to widzi, e to ten, to ów sprze-

daje gazety, odczuwa, e zadowoleni s
z przygody, jaka go spotkaa, uby im bowiem
niebezpieczny konkurent.

Przemyliwa nad tem, skdby tu wyrwa
ze dwa zote, aby cho strat dzisiejsz

pokry...

Wie dobrze, co go czeka, gdy powróci

do domu wieczorem nietylko bez zarobku,

lecz i bez pienidzy.

- Stary, flaki z olejem, myli o ojcu—
nic uwierzy w przygod z policjantem, jfak

Bóg w niebie powie, em w guziki przegra...

fl wtedy!... rany, co za biciel...

eby zmarnia!—zakl pod adresem
stójkowego.

Medytuje tak Micha, a soce, jak na
zo, coraz janiej wieci, coraz lepiej grzeje,

a na ulicy coraz tumniej i gwarniej.
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— Mó) Boe! Jakby to dzisia) sza sprze-

da! Flni chybi, przyniósby do domu wicej
ni rubla i na obiadby sobie nie aowa:
pó funta kiebasy*., jak nic! Hpetyt ma...

— PI bodajby skis!—splun.
— Wiesz, Micha, ju ci, bracie, pitnacie

numerów spuciem!—zawoa do z ulicy

Józiek.

— esz!
— Co mam ga? H no patrz! Byo

wszystkiego dwadziecia — teraz w garci
tylko pi!

— No to co? Czego chcesz?

— Co mam chcie?!

— To, poszo, pdraku!—krzykn Micha
i odszed w przeciwn stron.

Zirytowao go nie na arty, i nawet
taki Józik zdoa w któtkim czasie sprzeda
tyle numerów, cho zwykle duej od innych

gazet piastuje.

Idzie Micha osowiay. Nic go nie zacie-

kawia dzisiaj. Czasem tylko zatrzyma si
przy oknie wystawowem wdliniarni lub

sklepu spoywczego, popatrzy na specjay tak

podliwie, e a w kiszkach orkiestra pu-
kowa mu zagra, westchnie, zaklnie, splunie

przez zby i rusza dalej.

Dokd?
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Czy on wic dokd? W kadym razie

nic tam, gdzie mieszka, bo lanie i tak go

nie ominie, im za póniej, tern lepiej!

Pikny dzie!
Rucb na ulicach olbrzymi. Spaceruj lu-

dziska. Ci do kocioów piesz, tamci wy»
wieeni i wystrojeni, jakby na pokaz chodz,
owi za miasto kieruj swe kroki, aby ode-

tchn tem, czego w kilkuwiorstowym pro-

mieniu szuka daremnie, tak zwanem wie-
em powietrzem, inni za, mniej wybredni
id do parków i skwerów miejskich, gdzie

i wieego... kurzu i awek poddostatkiem!

Do jednego z takich parków zawdrowa
bezwiednie i Micha.

Nauczony dowiadczeniem przemkn
chykiem, ukrywajc si przed czujnem okiem

stróa, pilnujcego u bramy, aby tylko po-

rzdna publiczno wydeptywaa cieki
w parku. Kadego innego dnia byby zado-

wolony, i udao mu si to tak szczliwie.

Nie dzi jednak...

Nie poszed nawet w gb alei, lecz

usiad na brzegu pierwszej lepszej awki,
tu przy sztachetach, okalajcych park i za-

duma si gboko nad niepowodzeniami, ja-

kie przeladoway go w tym dniu takim

piknym, sonecznym...
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— Bodajc zgni!—szepce raz po raz,przy-

pominajc sobie wszystkie szczegóy wy-
padku z policjantem.

Sprzykrzyo si wreszcie Micbasiowi, na-

wykemu do bezustannego rucbu, bezczynne
siedzenie na jednem miejscu.

Powzi by zamiar wsta i powróci
skd przyszed, aby raz jeszcze popróbowa
szczcia, bo moe flntek zmiknie i poyczy
na kupno kilku egzemplarzy.,* gdy nagle spoj-

rzenie jego pado na jakie przykadne stado
maeskie, co z dwojgiem dziatek na prze-
dzie, szo powoli, rodkiem alei.

Twarz mczyzny nie bya obc Mi-
cbasiowi.

Widywa gdzie tego pana...

Musia go czsto spotyka...

Hle gdzie?

Zacz szuka w pamici...

— H no... cbyba, e to ten...—przypo-
mnia sobie, lecz nie bdc pewny swego,
postanowi przyjrze si lepiej.

Zerwa si wic szybko, pobieg, min
par maesk, zatrzyma si, spojrza...

— Tak! To on!

Przed rokiem, gdy Micba nie trudni
si by jeszcze sprzeda gazet, lecz przez
cae dnie do pónego wieczora zbija bki
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na podwórzu, ów jegomo przychodzi stale

o zmierzchu, wyczekujc na pewn panienk,

która w tym domu szya w pracowni sukien.

Czsto—znudzony snad oczekiwaniem— po-
sya Michasia na gór, aby wywoa pann
Klimcie, a za fatyg nigdy mniej, ni dzie-

sitk nie dawa.
Tak. To on.

Owa Klimcia jest pewnie najstarsz córk
tego pana, bo przecie Micha na wasne
uszy sysza, e mówi do niej:

— «finioku»! albo «Dziecinko!>»

Dobry musi byc czowiek.

fl moe zaczepi go... przypomnie si...

opowiedzie wypadek z «burym»...

Kto wie? fl nu da czterdziestk?... fl mo-
e i dwa zote?...

Waha si Micha..

fl jeeli zwymyla?...

E... chyba nie... kupi... nie kupi... potar-

gowa warto...

Zreszt, choby i zwymyla... to i có
nadzwyczajnego?

Czy ^0 Michasiowi pierwszyzna?

Wielkie rzeczyl Korona przecie z gowy
nie spadnie!

Zblia si wic Micha... Zdaleka ju
czapk zdj...

^lorkowBkl
iMfiiikl prosicia. 7

^
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— Moje uszanowanie janie panu!
— H to co znowu? Czego chcesz, obu-

zie?—hukn janie pan—zy, e mu kto,

jaki ebrzcy wyrostek przerwa pikny
wykad o demoralizacji, szerzcej si wród
dziewczt miejskich ze sfer niszych, którego

to wykadu z takiem zaciekawieniem suchaa
maonka.

— To janie pan mnie nie pozna?—ro-

zemia si Micha, bynajmniej nie roszczc
urazy za epitet obuza.

— Ja? Ciebi?
— n tak.

— adne posiadam stosunki? Co?—zwró-

ci si pan do maonki swojej, umiechajc
pod wsem. No powiedz mi, gdzie to mia-

em zaszczyt by tobie przedstawionym?

Skd si znamy?
— Janie pan nie pamita?
— Wyobra sobie, e nie przypominam..*
— H w przeszym roku na Instytuto-

wej...—usiowa dopomódz pamici jegomocia
Micha.

— Na jakiej Instytutowej?

— O! To jedna jest tylko w Kijowie!

Nie pamita janie pan... co wieczór pod
jedenastym numerem... to ja zawsze chodzi-

em, aby wywoa...
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— flba! To ty!—przerwa mu gwatownie
jegomo, zarumieniwszy si zlekka.

— Doskonale... doskonale.;, przypominam
sobie...

— Znasz go, kotusiu?—wtrcia si do
rozmowy maonka.

— Wybornie, moja duszko, wybornie!

Jak si masz? Có u was sycha teraz?

Jake tam matka si miewa?

Micha spojrza zdumiony na janie pana.

— Przecie moja matka ju bardzo dawno
umara! Na Bajkowej ley...

- Pra... prawda—wyjkajegomo—mó-

wiono mi... tak... na Bajkowej... w tej*., alei...

zielonej... No, ale ojciec zdrów? Co?
— O! Stary to zdrów prosz janie pana!

Ja to odrazu janie pana poznaem—chwali
si Micha- odrazu... ledwiem zobaczy!

— Bardzo si ciesz! bkn jegomo,
wzrokiem bazyliszka patrzc na chopca. -To
bardzo dobrze,e mnie pozna, mój chopcze,

bardzo... bardzo dobrze mój... Adasiu...

— Nie... Micha...

— Tak... tak... prawda, mój Michasiu!

Masz... we sign skwapliwie do portmo-

netki—masz rubla za to, e mnie pozna
i zaraz... id do domu... Pozdrów ode mnie
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ojca i matk... prawda... matka na Bajkowej

ley... wic jej moesz nie pozdrawia... to

jest... co to ja chciaem powiedzie?... No...

ju nic wicej... Do widzenia!

Micha osupia! Rubla dosta! Pierwszy

raz w yciu zapomnia jzyka. Nie zdy
nawet podzikowa, bo jegomo przypie»

szy kroku i znik ju wraz z maonk
w tumie.

— Flaki z olejem!—krzykn radonie
Micha, oprzytomniawszy ze wzruszenia

i w cwa ruszy do redakcji po gazety. Nie

mia czasu ani chci zastanawia si, dla»

czego janie pan zapytywa go o matk,
która ju tak dawno umara, e Micha jak

przez mg przypomina sobie jej pogrzeb

na Bajkowej górze, pacz starszej siostry nad
grobem i smutek ojca, dlaczego wreszcie

interesowa si zdrowiem starego, skoro go

przecie nigdy na oczy nie widzia!

W tej chwili Micha by tak szczliwy,
tak olniony szczodroci janie pana, i nie

uderzya go wcale obojtno, z jak ów
potraktowa wspomnienia o spotkaniach wie-

czornych z Klimci.

aowa tylko Micha, e nie «machn
w mankiet» janie pana, e nie podzikowa
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mu jak naleao za tak hojny datek, e nie

zapyta o zdrowie panny Klimci...

By moment... chcia pobiedz z powro*

tem, dogoni i speni to, co uwaa za swoj
powinno.

Lecz nad uczuciem wzi gór rozsdek.

Na wyrazy wdzicznoci zawsze do czasu,

do redakcji za mona si spóni.

Zaniecha wic Micha zamiaru, stumi
uczucie, a równowanik energji powici
na przypieszenie biegu...

Pomidzy maonkami za, gdyby kto

by ciekaw, mógby podsucha nastpujc
rozmow:

— Skd znasz tego chopca, kotusiu?

—

pytaa ona.
— Widzisz, duszko... jakby to ci powie-

dzie... Czy ja tobie istotnie nigdy nic mó*
wiem o tem?

Nigdy, kotusiu...

— I nie mylisz si?...

— Jak ci kocham, kotusiu, nigdy...

Maonek chustk wytar spocone czoo
i dosta gwatownego napadu chrzkania...

Gdy atak min, usiowa nawiza roz-

mow do tematu, rozwijanego przed spotka-

niem z Michasiem, lecz maonka szepna:
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— Bardzo mi si podoba ten... Micha...

opowiedz kotusiu...

Kotu wzruszy ramionami...

— Ot chopiec... jak chopiec... podobny
do tysica innych... Nie rozumiem, co w nim
podobao si tobie?

Nagle, rozjaniwszy twarz, doda:

— Zreszt moe masz suszno... sym-
patyczny chopak... dziwi si jednak, e
nigdy tobie nie mówiem...

— H nigdy, kotusiu...

— Bo, widzisz, ja z zasady nie lubi...

skoro jednak chcesz wiedzie koniecznie...

Otó... tak... Kiedy w wykazie Towarzystwa
Dobroczynnoci przeczytaem wiadomo, e
polecaj miosierdziu... uwaasz... duszko...

wdowca z dziesiciorgiem drobnych dzieci,

z tych dwoje jeszcze przy piersi...

— Na Instytutowej pod jedenastym nu«

merem?
— Tak, duszko... pod jedenastym... i ja

wanie zajem si losem nieszczliwego
czowieka.;; ojca tego wanie Fidasia;.. to

jest..; chciaem powiedzie;.. Michasia!

— Jaki ty szlachetny, kotusiu! I nawet
mnie nie powiedziae... nie zwierzye si..*

brzydalu!

102



— z zasady, duszko.;, z zasady;.. Niecb

nie wie prawica...

Gone okrzyki rozbawionej dziatwy za-

guszyy dalszy cig rozmowy maonków..,
By pikny dzie*., soneczny;..

witeczny...

V7
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PO RflZ OSTATNI...

(Utwór, zaszczytnie odznaczony na
konkursie 'Kurjera Porannego*).





Promie soca, jak natrt ciekawy,

wkrad si przez niskie okno, snopem iskier

zamigota w lustrze, a lizgajc si po kra-

wdzi óka, pad na twarz Bonieckiego,

który — zbudzony — uniós si na okciach

i spojrza na zegar.

Zaledwie pita!

Z wieczora zasn nie móg, sysza jak

zegar monotonnie wydzwania godzin za

godzin, a ten przeklty kaszel mczy go,

dusi, targa piersi i sen z powiek spdza.
Zasn dopiero po trzeciej, a jednak czuje

si wypocztym, rzekim i tak zdrowym,
jak ju oddawna nie pamita!

Boniecki wsta szybko, otworzy okno
i zacz si ubiera!

Co za pikny ranek!

W oddali nadk mga si wznosi, rwie

si w strzpy i nici pajcz ulata w gór!
Z lasu pynie wiey, wilgoci przesiknity
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aromat sosen! Soce chciwie spija ros, lni

tcz w uperlonej trawie i zwraca ku sobie

rozwichrzone czupryny soneczników, które

dugim szeregiem rozpostary si wród
sadów!

Boniecki od lat szeciu, to jest od czasu,

gdy obj posad nauczyciela w tej wiosce—

nie pamita tak piknego poranka.

Byo tyle pogodnych, cieplejszych nawet

ni dzisiejszy, ba! i soce ju nieraz wscho-

dzio nad tym wtym zagajnikiem, co dzieli

las na dwie poowy... i opar czsto kbi si
nad kami— jednak... nie... dzi zupenie

inaczej... niepodobna tego okreli, ale dzi

pier oddycha peniej, oczy napatrze si nie

mog, chciaoby si bied tam, do tej tarczy

pomienistej, obj serdecznym uciskiem jej

zote promienie, kpa si w blasku i rzuci

wiatu rozkaz tytaniczny:

— Trwaj wiecznie!

mieszny, dziecinnie naiwny paradoks!

Trwaj wiecznie!

Czy jest co wiecznego pod socem?
Czy soce samo jest wiecznem?

Boniecki umiechn si gorzko.

Kiedy, dzieckiem jeszcze, pyta ojca, czy

to soce pikne zawsze ziemi przywieca
bdzie?
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— o tak! -brzmiaapowanaodpowied—
zawszCi a do chwili, gdy ostygnie...

— R potem?
— Zaganie!
Wi to soce, bóstwo, któremu ongi y-

cia skadano w ofierze, przed którem chy-

lono si kornie w ekstazie, ta moc wszech-

potna, sia, co ywe wlewa we wszystko—
ulegnie kiedy potdze stokro wikszej, roz-

padnie si w proch, skona po dugiej i da-

remnej walce z przeznaczeniem!

Biedny Prometeuszu!

Wydare niebu ogie, uniose pomie,
aby gorza wiecznie i teraz sercem wasnem
pacc za czyn zuchway, sdzisz, e do-

pi celu?

Wypali si pomie, ar zlodowacieje,

znicz rozpadnie si w gruzy!

Biedny Prometeuszu!
— Ju nie pisz, Luciu?—zapyta gos

za drzwiami.

Boniecki ockn si z zadumy.
— Dzie dobry, matko!

Drzwi skrzypny zlekka i w progu uka-

zaa si kobieta lat pidziesiciu, o twarzy

bladej, zmczonej!
— Bój si Boga! Przy otwartcm oknie!

Jak mona?
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— Nic mi nic bdzie, mamo! Jestem

zdrów, jak ryba! W pokoju za duszno,

wprost oddycha niepodobna!

— Syszae przecie, co mówi doktór...

najlejsze przezibienie... krwotok si powtó-

rzy... a wtedy...

za si stoczya po jej bezkrwistym po-

liczku.

Boniecki drgn, oczy bysny mu zo-
wrogo.

— Prosiem go ju tyle razy, by nie

plót gupstw przed tob, matko! — wy-
buchn.

Spostrzegszy jednak jej z, zagodnia,
do ust rk jej przycisn.*.

— NOii. no... mamo..4 uspokój si... prze-

bacz, lecz doprawdy gniew wzbiera, gdy si
syszy, e lekarz, który powinien tumi oba-

wy, sieje niepokój.;. Choby nawet krwotok

si powtórzy;.* wielka rzecz...

— Jednego mam ciebie na wiecie, Lu-

ciu—szepna—wic nie dziw si matce! Czy
istotnie lepiej si czujesz dzisiaj? Z wieczora,

dugo w noc, kaszlae bezustannie*;. Miaam
nawet zamiar nie budzi ci wcale, chopcom
za powiedzie, e lekcji nie bdziC;.. Poco
wstawa—naleao wypocz.
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— Kto rano wstaje, temu Bóg daje - gosi

przysowie, mamo, i nie zawodzi: czuje, e
poranek powróci mi zdrowie. Teraz przejd
s\ troch, odetchn wieem powietrzem—
a to najlepszy wypoczynek.

— No dobrze... dobrze*.. Nie uwierzysz,

jak mnie to cieszy! Moe Bóg wysucha
prób moich gorcych i tobie zdrowie, mnie
za spokój powróci... Nim pójdziesz jednak,

musisz wypi szklank ciepego mleka, mój
synu. Poczekaj... zaraz przynios...

Po wyjciu matki Boniecki przetar czoo,

jakby usiowa odpadzie jak myl natrtn,
mar nieuchwytn!

Czy to chód poranny go przej, czy

wzburzenie wstrzsno nerwami, lecz dreszcz

lodowy przeszy go nawskro i tpym bólem
zakoczy si w mózgu.

Czar pikna w naturze prysn!
Krwotok si powtórzy..*

T\ wtedy...

Tyle lat pracowa, boryka si z losem,

szed ciernist drog ycia naprzód, do celu,

który jak gwiazda promienna wabi go, u-
dzi, wróy przyszo owocn i rozsnuwa
przed nim zot przdz marze! Do celu

dy wytrwale, bo wierzy, e ten cel jest

wielki i wieczny!
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Szed naprzód z gow bardo wznie-

sion, przez mgy zwtpie si przedziera,

depta zuchwale przeszkody, przed burz
i wichrem si nie kry, pier mnie nadsta»

wia, bo wiara puklerzem mu bya... nadzie-

j... broni...

Szed naprzód bez trwogi, jak tryumfa*

tor —zwycizca, co, ufny w swe siy, nieprzy-

jaciela zamiary przewidzia, zastpy wroga
obliczy i wie, e go zamie, zniszczy, prze*

moe i do stóp swoich nagnie.

Szed naprzód przez noce bezsenne, przez

znój i pot krwawy, przez mrok i cierpienia!

I oto zbliy si do celu!

Uchyli rk drc zasony tajemniczej...

I po raz pierwszy lk go ogarn...

I spojrze nie mia...

Obawia si blasku, który go olepi

wiata ogromem...

I zdawao mu si, e syszy jaki hymn
radosny, hosann czynu, potny akord pieni

ducha!

Nagle zgrzyt szyderstwa rozchychota si
przed nim.

Spojrza...

Mroczna twarz sfinksa, na którego czole

widnieje krwawy napis — Przeznaczenie! —
szepcze do niego:
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— Krwotok si powtórzy, a wtedy..*

Ciche kroki rozlegy si za drzwiami.
— Masz ! Wypij mleko duszkiem.*. Wy-

chodzc za okryj si szalem... Mój drogi

Luciu... uwaaj tylko... id drog... nie po
murawie, bo rosa... a doktór przestrzega*..

— Dobrze, matko!
Bdzi dugo, w gowie huczay mu sowa:
— Krwotok si powtórzy, a wtedy...

Wkrg jak okiem zasign, drga ycic
pod tchnieniem twórczego wiata...

Z ona ziemi wychylaj si trawy, mo-
dziecza krasa je zdobi i rosn, i kpi si
w cieple oywczem, i krzepn...

Miljony barw i odcieni nc ku sobie

jasne promienie soca, oddechem pieszczoty

wypeniaj przestworze i akordem szumów
cz si z hymnem, jaki matka-natura wy-
piewuje na cze potnych godów istnienia

!

Gwarz drzewa lici poszeptem, które

z ich steranych konarów powstay i paszcz
zieleni i srebrem haftowany na kociste ra-

miona zarzuciy !...

Oj! poche to mode pokolenie!

Gdy soce si rozarzy, ciepem owio-

nie, to ku starym przybiegnie, wdziczy si,
umiecha i pieci..;

Lecz gdy wichry przygoni, chód przej-

Zapiki protlcia. H ]]3



mie, zawieja osmaga—odlata strwoone, ucie-

ka na olep i ginie bezradnie!..

Oj! poche to mode pokolenie!...

Z dzwonnicy wiejskiego kocioa rozleg

si, jak pie skowroczana, gos sygnaturki,

zwoujcej wiernych na modlitw porann.
— Niech bdzie pochwalony ! — powita

Bonieckiego jaki wieniak na drodze.

— Na wieki wieków !—odrzek, uchylajc

kapelusza, i spostrzeg dopiero, e zbyt od-

dali si od wioski.

Uczu zarazem dziwn niemoc, zmcze-
nie, graniczce niemal z omdleniem.

Twarz mu paaa, zimny pot wystpi na
czoo, pieky powieki...

Schyli si, zerwa gar wilgotnej, so-

czystej tra vy i u j, by zaspokoi straszne

pragnienie.

Ociaym krokiem powlók si ku wiosce

i zdaa ju ujrza gromadk chopców, ocze-

kujcych na przyjcie «pana nauczyciela*,

wród nich za matk, która, przysoniwszy
doni oczy, patrzya z niepokojem w stron,

skd powraca.
Si woli pokona znuenie i bezwad ciaa.

— H co ? nie mówiem ? — wyrzek, dy-

szc gboko, gdy zbliy si do matki—spa-

cer to najlepszy wypoczynek i lekarz...
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— No, dzieci do pracy!—zwróci si do
gromadki. Prónowalicie do podczas mo«
jej choroby, trzeba bdzie stracony czas nagro-

dzi! Musi pracowa ten, kto chce dopi celu!

Zachwia si...

Matka rzucia si ku niemu.
— flle nie... matko... nie... le stpnem

widocznie, przecie zdrów jestem zupenie...

Za chwil haas i zgiek zapanoway
w szkole.

Chopcy szturmem zdobywali miejsca,

toczc si w wakich awkach.
Bardziej krewcy pici wywalczali sta-

nowisko przy oknie, skd atwiej byo obser-

wowa, co dzieje sic na drodze, kto z gospo-

darzy wyjedzie lub powróci z pola, czyje

bydo najwpierw przypdza w poudnic, lub

kiedy zacznie si—po dzwonku obiadowym

—

ruch w czworakach, co bdzie nieomyln
wskazówk, e ju upyny godziny przed-

poudniowej nauki.

Bóg wie jak dugo trwaaby walka i uka-
dy dyplomatyczne, lecz oto Boniecki ukaza
si w klasie.

Gwar ucich.

Nauczyciel usiad za stoem, na drcych
doniach wspar gow i, patrzc na dziatw
zgromadzon, zaduma si gboko.
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Kilkadziesit oczu wpatruje si w niego

ciekawie, kilkadziesit nierozwinitycb, ciem«

nycb umysów czeka na przyjcie wiata,

które roznieci jego jest obowizkiem, kilka»

dziesit serc przygotowuje sie do przyjcia

ziarna, które on zasia powinien.

Przed nim gleba niewyzyskana, lemiesz

jej dotd nie poruszy, gdzieniegdzie tylko

cbwast szkodliwy wybuja. On ma by tym

pierwszym oraczem, co prac wasn tgle«

b uprawi, siejb rzuci, by plon na poytek
przyszoci wydaa.

Cisza w klasie...

Jeno z pól ecbo szept zbó niesie...

Jeno to sonko trzepoce si u okna, igra

z oboków dymem, na chwil skryje si za

chmurk i znów wyjrzy figlarnie, umiechnie

si szczerzej i chcc wynagrodzi sekund
nieobecnoci tem silniej grzeje, tem janiej

wieci !...

Panie nauczycielu, przemów do dziatwy

!

Odmaluj przed ni w jasnych barwach

pikno ycia, harmonj przyczyn i skutków

w naturze, cho wasne twe oczy widz
mrok i ple grobu, aobny kwef mierci!

Zaszczep w tych umysach pragnienie wal-

ki z losem, podziw dla tajemniczej, a potnej
siy, co kae czowiekowi pi si po stromej
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drodze istnienia przez trudy, cierpienia, zy
i mk tam, ku tym uudnie migoccym
gwiazdom, cho sam zwtpie w urzeczywist»

nienie pragnie i marze...

Posiej na niewyjaowionej glebie serc

maluczkich ziarno wiary, cbo sam stracie
wiar...

ud je nadziej, cbo buntem niemocy
w twojem sercu brzmi zowieszcze sowa:

—

krwotok si powtórzy, a wtedy...

Przemów do dziatwy, panie nauczycielu!

Biedny Prometeuszu!

Wydare niebu ogie, uniose pomi,
aby gorzao wiecznie i teraz sercem pacc
czyn zuchway sdzisz, e dopi celu?

Strawi si pomie, ar zlodowacieje,

znicz zganie!..

Zdziwiona milczeniem Bonieckiego gro-

madka patrzy na niego ciekawie.

Dlaczego milczy?

Co mu si stao?
Niezwyka cisza, wskrzesza boja w ser-

cach.

Milczenie lk budzi.

Moe nauczyciel dostrzeg lub dowie-

dzia si o czyjcm przewinieniu? Moe obmy-
la kar, dobiera sów, by wypowiedzie
nagan ?
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Szmer powsta wród chopców. Jeden
drugiemu zwierza si z domysów.

Boniecki szeptów nic syszy, nie widzi

zaniepokojenia gromadki, nie przeczuwa na»

wet, e tam, za drzwiami, matka stara si
uowi ucbem dwik jego mowy, e czuwa
nad nim, bo sercem matczynem targa lk
o tego co jest jej yciem, jasnoci, bóstwem!

Hej! Duchem on odbieg daleko...

Po raz wtóry przeywa ycie i cho lata

w sekundach mijaj, jednak cisza, stokro
boleniejsza ta droga od tej, jak przeby.

Czas rozwia tcz uudy, obdar brutal-

nie z roje pajczych, pozostay tylko cieki
strome, spitrzone gazy, cier i góg ranicy
stopy i cel... nico, przeznaczenie...

Gdziee gwiazdo, drogowskazie jasny?

Gdzie jestecie marzenia, co przez pryz»

mat nadziei ukazywaycie rbek nccej
przyszoci ?

Gdziee sio, pomieniu w sercu roza-
rzony, co gna naprzód, w bój z yciem,
w walk tytaniczn?

Gwiazda zagasa, pierzchy marzenia,

ztli si pomie...
Boniecki zbudzi si z zamylenia.
Nie!

Cor primum movens, ultimatum moriens!
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By moe, po raz ostatni przemawia do
tych dzieci, do tycb serc bijcych z ufnoci
do ycia, do doli lepszej, bo niewiadomej...

Tak, on ginie pod nieubaganym ciosem

przeznaczenia, lecz moe wród tych, do
których przemawia powstanie bohater, co bez

trwogi do walki stanie i zwyciy!
Po raz ostatni...

Boniecki powsta, schwyci si doni za

pier, jakby chcc powstrzyma war, napy-
wajcy mu do krtani i, gasncem spojrze-

niem, w któcem przebijaa si mio naj-

tkliwsza, objwszy strwoon gromadk,
wyszepta:

— Dmy do celul

T7
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KSIDZ JOZIK.

TRYPTYK.

(Nowela nagrodzona na konkursie

imienia Bolesawa Prusa).





— Widzicie, Baeju, e cholewy z gby
nie zrobiem. Józik musi ksidzem osta—
rzekem—gdy si chopak urodzi i Józik ksi-

dzem osta!
— Panu Bogu na chwa, a ludziom na

poytek—dorzuci organista.

— Wiadomo-: jednym szydagol, inszym
brzytwy nie chc!—westchn Baej. acno
wam byo, Wojciechu, chopaka wyedukowa,
bocie gospodarz, jak si patrzy! Nie na
morgi was licz, jeno na wóki.

— S ci we wsi bogacze, ale aden nie

ma ani mie bdzie duchownej osoby w ro-

dzinie, tylko ja, Wojciech Fiuczek ! W wasze
rce, panie organisto... za zdrowie Józika!

— Bóg zapa! I kiedy to obaczymy
ksidza Józefa?

— Za tydzie pono—tak pisze.

Tu Fiuczek wyj z kieszeni du chust-

k kolorow, rozsupa wze i poda orga-

nicie starannie zoony w kilkoro list.
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— Hle patrzajcie — rzek z dum—jakie

to pisanie! Równiusiekie, a czyste, a jak

mak drobniukie. Kiep gmina i pisarz!

— Kosztuje te ono ! — mrukn Baej.
Dwie wóki kupiby za nie!

— Nie sztuka kupi — achn si Woj=

ciecb—kupi byle kto potrafi! Ja nie cbwa^
lcy si, ani pidzi gruntu po ojcach nie

sprzedaem, a syna«m na ojca duchownego
wykierowa

!

— wita prawda ! — potwierdzi orga-

nista. Piknie pisze wasz syn, Wojciechu,

ksidz Józef. Piknie pisze ! Musi bdzie z nie-

go i kaznodzieja [nielada ! Bo... piknie pisze

!

— Mdry to by chopak z malekoci !—

snu wspomnienia Wojciech. Gdy przy nie-

dzieli zagralicie na organach, panie organisto,

rak zatracony jeno lepiami ypa, a sucha

!

Raz—pomn—kupiem mu na odpucie obra-

zek ze witym Stanisawem biskupem - m-
czennikiem, a on jak si nie przypnie, jak

nie zacznie molestowa, coby go tak przy-

stroi, jako ów wity odziany! Piszcza

i piszcza, ae go pasem cign bez plecy

musiaem. ebski pdrak by od maego

!

— Kto ta wie! Moe on i biskupem zo-

stanie... szepn pógosem organista, zerkajc

podliwie n gsiorek z nalewk.
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— o... o... o !—zaprzeczy Baej.
— Wszystko w rku Boga Wszechmoc-

nego... Nawet ydowski naród by w Jego

asce przenajwitszej... to... moe... i mój

Józik...

Nie mia Wojciech dopowiedzie, lecz

ju sama myl o takim zaszczycie i szczciu
snad go rozczulia, gdy nala kieliszki, tr»

ci si z organist i Baejem, a szko za-

dzwonio i jednym haustem speni!
— Zacny trunek! -mlasn organista j-

zykiem, splun i opróniony kieliszek ku
butelce przysun. Zacny trunek... jedna-

kowo... nie godzi si wam, Wojciechu, na-

zywa Józikiem ksidza Józefa

!

— Dy on mój syn przecie?
— Nie wasz... nie... Boy on teraz suga

i powiernik.

— Zawsze bez mojej woli nie ostaby
ksidzem!

— Nie z waszej to woli powstao, jeno

z woli Boskiej!

— Wiem ci ja dobrze, e z Boskiej, ale

moja to rka napdzaa go do ksiki,
z mojego worka szo na edukacj. Ho ! ho

!

Puci go tylko samopas, na chama by

wyrós

!

— Widzi mi si, Wojciechu -obruszy si
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Baej—jako okrutna bardo w was ronie.
Co nie ksidz—to cham!

— fl bo i prawda!
— Jak now prawd powiadacie. Od

stworzenia wiata szlacbcic ze szlacbcica,

yd—na ten przykad — ze yda, a z cbama
cbam si rodzi! Juci Bóg wam wielk
dobro okaza, a wy miast z pokor j przyj,
jako prawdziwemu cbrzecianinowi przystoi,

pomiatacie ludmi jednakiego stanu. Jabo,
Wojciecbu, gruszek nie daje! Z cbamów
powstalicie, córk z cbamem zczylicie,
a cbamstwem innych kójecie. Baczcie, by
was Bóg nie pokara!

— Po waszemu wychodzi, e kady pa«

robczak mojemu Józikowi równy ?—drwico
zapyta Wojciech. H no!.. U nas we wsi..j

choby to syn najpierwszego gospodarza...

przed dziedzicem, pisarzem, wójtem, a nawet
ekonomem, czapkuje. Obaczymy, czy mój
Józik przed nimi, czy oni przed nim si sko*
ni! Oho! Trafilicie niby kul w pot! Ju
to nie cham, kto jest ksidzem, albo ma du-

chown osob w familji! Panowie z dziada

pradziada po rkach cmoka go bd, aby
zbawienie dusz grzesznych wybaga! Ba!
Nawet w niebie ksidz ze swoj familj bli-

ej tronu Przedwiecznego stoi!
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— No... no... galopem pojechalicie, Woj-

ciechu!—rozemia si organista. Moe« nie

wszystko wiem, co na tym wiecie bywa, ale

mi dobrze wiadomo, e w niebiesiech inakszy

porzdek Jezus Chrystus ustanowi. Widzicie...

pierwsi przy stronie Wszechmocnego siedz
zmarli Ojcowie wici, za nimi kardynaowie,
dalej arcybiskupi, biskupi, kanonicy, pro-

boszcze, potym rzdy wikarych. Tu za du-

chowiestwem — organici, a dopiero potem
krewni duchownych i to po porzdku du-

chowiestwa. Wy ta niebardzo blizko bdzie-
cie ksidza Józefa! Nie...

— Zawsze acniej od innych do nieba

wnijd !—bkn stropiony Wojciech.

Do póna w noc przecigna si gawda.
Wojciech szczegóowo opowiada ile pra-

cy i zabiegów kosztowao go wyksztacenie

syna, wylicza rok po roku wydatki na ksi-
ki, na szkoy, na ubranie. Nie zuboa jednak,

nie zmarnia, lecz postawi na swojem—do-

czeka si pociechy i zaszczytu.

Baej, ojciec trzech synów, zazdroszczc
w duszy Wojciechowi, dowodzi, e kady
czowiek, nietylko ksidz lub organista, moe
by zbawiony i ziisuy na szacunek ludzki.

Organista za rozwin ca erudycj
swoj w sprawach kocielnych i pozagro-
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bowycb. O niebie, piekle i czycu rozpra-

wia z tak pewnoci, jakby owe miejsca

tajemne leay w obrbie tamtejszej parafji.

Sucbali go podziwiajc gospodarze.

Wojciech by przekonany, i dziki Jó»

zikowi uniknie pokus szataskich, po mierci
za osignie zbawienie wieczne.

Baej aowa, i skpi pienidzy irze«

mienia, aby cho jednego ze swych synów
wykierowa na ksidza.

Przy gawdzie ani spostrzegli, jak pó-
noc mina i wyczerpa si zapas nalewki,

któr gocinny gospodarz goci swych raczy.

Na zakoczenie wic mile spdzonego
wieczoru organista powtórzy by dosownie
rozmow Piotra witego z Hnioem Gabry-

elem, prowadzon przez tych wielkich do-

stojników podczas obliczania dochodów i wy-
datków Królestwa Niebieskiego.

Ju zrzednia mrok nocy, wschód nik
biel zachodzi, gdy Baej z organist, chwie-

jc si i podtrzymujc wzajemnie, wyszli

z chaty Wojciecha.

Im bardziej chód wilgotny, bijc orze-
wiajcem tchnieniem w spocone twarze,

trzewi gowy, tem wiksza zo i niech
i zazdro wzbieraa w ich sercach.

Baeja dotkliwie ubodo kategoryczne
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zaliczanie do chamów tycb wszystkich, którzy

nie otrzymali wice kapaskich.
— Owa!—rozumowa, rozstawszy si z or-

ganist—taki to i bdzie ksidz! Urodzi si
jak wszyscy, razem z moimi chopkami ga-

nia, bydo pasa...

Nagle przypomnia sobie sowa ssiada,

e Józikowi kania si bd i dziedzic, i pi-

sarz, i wójt, i ekonom...
— Psubraty! Hycle!—zakl na swoich sy-

nów—psie figle si ich trzymay! Wakonie!

Choby sto konic zedrze im na grzbietach,

aden nawet dziadem kocielnym nie potrafi

osta!

Wróci do domu zy. Kopn psa, co szcze-

kajc radonie do nóg mu przypad, zwy-

myla on, i wrota naocie zostawia

otwarte... wreszcie rzuci si na óko i zasn
twardo.

I organista nie móg pogodzi si z myl,
e ten Józik, syn zamonego wprawdzie
gospodarza, lecz bdcobd zwykego cho-

pa, ten pdrak, którego nie raz targa za

uszy, zdybawszy na spijaniu wina z am-

puek, gdy ów do mszy sugiwa dzi jest

ju ksidzem.
— Ksidz bo ksidz!—spluwa lekcewa-

co ale to nic to, co nasz proboszcz! Za-

Zaptoki pro»i«cU. O
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wsze^ chamskie to pokolenie. Skd by si
taki nabra delikatnoci! Msz cich odpra»

wi—moe i odprawi... ale wotyw, albo

summ... Ho! ho! Po boru mu huka... Ju
to piewa Fiuczek nie zdoa!

Jednak pewno, e ten chop z Panem
Bogiem za pan=brat we mszy bdzie ga=

da—nie dawaa mu zasn. Lec w óku,
sapa, mrucza, przekada poduszki, wstrz»

sa siennik, wzdycha, pacierz potrzykro roz=

poczyna i dokoczy nie móg.
Wreszcie ksidz Józik, gsiorek z na»

lewka, Wojciech, proboszcz... zaczli si »
czy... zlewa w jakie dziwne... wielkie...

mgliste... kbice si plamy, w jakie zjawy

potworne, wypezajce ze wszystkich któw...

Organista zachrapa...

II.

Summ odprawi ksidz Fiuczek.

Wie ta podawana z ust do ust, wia^'

domo powtarzana przez wszystkich, no=

wina wielokrotnie omawiana w chaupach,

w polu, w poblizkiem miasteczku, wywou=
jca ciekawo i podziw—obiega ca pa-

rafj, wkrg na mil kilka si rozniosa.

Naród dy zewszd, pynie fal.

n
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Idzie lud ze wsi odlegych, biel si suk-

many wieniaków na wszystkich ciekach,
chusty wieniaczek migoc gam barw jaskra-

wych wród zbó konych, graj tcz po
miedzach...

fli drogi kbi si kurzem, wybuchaj-
cym rozwichrzonemi grzywami z pod kó
wasgów, bryczek, wozów...

fi jak okiem rzuci, wida wci nowe
gromady, co wyrastaj nagle z za drzew
przydronych, z za chat, z za krzów...

Drepc starce, którzy zwykle ju w iz-

bach si modl, bo im lata moc odebray,

a nogi posuszestwa odmawiaj do klcze-

nia podczas naboestwa, jako Chrystus usta-

nowi...

Podrygujc, a swawolc biegn dzieci,

co do kupy « Ojcze Nasz- jeszcze zoy nie

umiej, ale i one rade ujrze ksidza, o któ-

rym rodzice gwarz, i w tej wsi si uro-

dzi, bydo za modu pasa, a synem jest

owego Fiuczka!...

Gdyby do parafji zjecha najwikszy do-

stojnik kocioa, nie pieszonoby tumniej...

Fi tok w kociele, a cisk taki, e ani

rk ruszy, ani ksiki z zanadrza wydo-

by, ani potu, ciurkiem z czoa spywajcego,
nic otrze rkawem!
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I nietylko w przybytku Boym, ale i na

cmentarzu, co wiecem z niemiertelników,

wykwitajcych na mogiach, okala wity-
nie—o miejsce nieatwo, bo i tu ksidza Jó«

zika zobaczy bdzie mona, gdy z procesj

trzykrotnie wokoo przejdzie.

Nawet ebracy, po odpustach zwykle w-
drujcy, nadcignli tumnie i zasiadszy pod

parkanem cmentarza, sznurem— zda si—
z achmanów skrconym przypucili szturm

do serc litociwych, ju to wypiewujc
pieni dziwów pene o mczennikach, o zbó-

jach, mki piekielne cierpicych, o walkach

duchów potpionych z wojskiem anielskiem;

ju to ebrzc i skomlc aoliwie; ju to

rce wyamane lub nogi w bliznach, sicach

i ranach gnojcych si przed oczy ludziom

wysuwajc.
Wszdzie gwar, zgiek!

Gwarz gospodarze, plotkuj— jako zwy-

kle — kobiety, rajcuj dziewczta, piszczy

i wrzeszczy drobiazg, a gdzie - niegdzie,

zdaa od starszych, parobcy z dziewuchami

gzy rozpoczli.

Przy wielkim otarzu, w awce, tu za

dziedzicem, siedzi Wojciech, otoczony rodzin.

Szczcie i duma bij z jego ogorzaej

twarzy.
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Oto nadszed dzie upragniony, dzie
dawno oczekiwany, dzie zapaty!

Najbardziej uroczysty dzie z ycia jego!...

Siedzi Wojciech w awce, pochyli si
nad ksik, czasem w pier si uderzy, cza-

sem westchnie goniej, lecz czciej rzuca

tryumfujce spojrzenie na tum cisncy si
w kociele, a wtedy oczy jego takiem szcz-
ciem lni, a taka hardo z nich bije, jakby

chcia powsta i krzykn na gos:
— Widzicie! Dziwujcie si! Moja to wola

i rka uczyniy syna ksidzem!
Bo te cho znaj go tu wszyscy, cho

kady wie ile ma on lat, jaki szmat ziemi

do niego naley, ile pola obsia, a ile pod
ugór zostawi, cho kady zliczy potrafi jego

chudob, cho nie jednemu by swatem, a in-

nego jest kumem - jednak to ten, to ów gow
po nad tum wzniesie i przyglda mu si
ciekawie i—okciem obok stojcego trciw-

szy do przyjrzenia si Fiuczkowi zachca.

Jak z krzów wiatrem targanych, tak

z tumu wybiega szept i do uszu Wojciecha

dolata:

Stary Fiuczck tam siedzi!...

— Jak modli si arliwie....

— Bóg mu pobogosawi!...

Wojciech czuje te spojrzenia, chwyta ap-
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czywie te szepty, pal go one, warem mózg
oblewaj, dr w strzpy sowa modlitwy,

któr usta bezwiednie odmawiaj, a ciesz,

a raduj, i tylko si woli okrzyk nieokie=

znanego szau w krtani na uwizi trzyma!

Wtem zadwicza trzykrotnie dzwonek
u zakrystji*..

Zahuczay organy...

Zakoleba si tum...

Ku otarzowi wolnym krokiem zblia si
ksidz Fiuczek w zocistym ornacie...

Piermi cbopskiemi zatargao uniesienie...

Z tysica oczu trysny zy...

Pacz i chlipanie rozlego si w ciszy.*.

Wojciech, ujrzawszy syna, wysun si
z awki, przez chwil patrzy w zachwyceniu,

nagle zachwia si i run krzyem...

I ka...

Ju to nie kmie dumny z zaszczytu,

chwalcy si wol i rk, lecz ojciec, dzie-

lcy sercem to szczcie, jakie w jego mnie^

maniu przeywa syn, to dziecko ukochane!..

Przypad gow do zimnej posadzki, tarza

si w prochu...

Nie syszy pieni, jak zaintonowa ce=

lebrans, a któr tysic gosów podchwycio...

Nie widzi, e jego Józik, podtrzymywany
przez dziedzica idzie z monstrancj, e dziew=
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czata w bieli, niby anioowie z nieba zesani,

sypi mu kwiaty pod stopy, a nad nim bal-

dachim skrzy si gwiazdami zotcmi, a dym
wonny z kadzielnicy, jako o wicie z k
opar, przejrzystem pasmem lotnego prz-
dziwa oplata jego posta!..

— Jezu! Jezu?—modli si Wojciech, korzy

si przed Panem, dzikuje, i mu doczeka
tej chwili pozwoli!

— Jezu! Jezu!—powtarza i jaka niemoc
rozrzewnienia, rozkoszy niewysowionej pa-

mi mu mci, i usta adnej modlitwy wy-

snu nie mog, tylko kaj:
— Jezu! Jezu!..

I nagle...

Czy e akord pieni, wydostawszy si
na przestworze, ulecia w bkit soneczny,

czy e dzwon, niewprawn poruszany rk,
na moment zatrzyma si, zastyg i umilk
lecz sekunda ciszy oprzytomnia Wojciecha.

Podniós gow... klkn... powlók spoj-

rzeniem po opustoszaej wityni...
— Czyby to sen tylko?..

Nic!..

Zar si wiece na otarzu, graj dzwo-

ny, pie brzmi... nazewntrz... zblia si...

potnieje... coraz bliej... bliej...

Ju kilka pojedynczych gosów, co wU-
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znay si wraz z poprzedzajcymi procesj,

roztargalo melodj, obio si o sklepienie

kocioa, lecz nim skonao ju nowa fala

rozpyna si ecbem rozmodlonem...

Procesja wraca...

Idzie Józik... Boga piastuje!

Idzie, wpatrzony w Hostj Przenajwit=
sz... Boga widzi!

Jezu! Jezu!

Zatrzyma si...

Zamara pie...

Zastyg dzwon*.*

Bogosawi Józik!.. Wzniós monstrancj!..

Pada tum na kolana, gn si gowy,
jak kosy niewidzialn doni wiatru przy-

gite i ani jedno oko nie mie spojrze, bo

czuje, i niegodne jest cudu, i nie stra^/^ma

olniewajcego blasku majestatu!

— Jezu! Jezu!—rykn Wojciecb i znów
leg krzyem i znów zy trysny z tycb oczu,

którycb — zdawao si— ju nigdy ani za
szczcia, ani za cierpienia nie zamgli, jeno

cbyba ta mier ukoicielka!

III.

— Jedz, synaczku najmilejszy, jedz! Nie

auj se! Dla kogó to, jeli nie dla ciebie...

Józiku!
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~ Dzikuje, matko—nie godnym!
— Zmieci si... zmieci.

.

— Daj mu pokój, Jagu! On domowy...

cbo i ksidz, ale zawsze syn. No! Ssiedzi!

Nie gardcie—zaprasza Wojciech—moe jesz-

cze z gsiorka! Co—Józik? Rozgrzeszysz? Ha!

na co mi przyszo... o przyzwolestwo jego

prosi musz ja... ojciec!

Po zmczonej bladej twarzy ksidza Jó-

zefa przesun si cie. Umiech na usta

wydoby, lecz ten w grymas sta.
Uleg probie ojca, zgodzi si spdzi

wieczór w chacie rodzinnej, przyj udzia
w uczcie, jak wyprawiono na jego cze.

Od trzech godzin siedzi za stoem.

Mczy go troskliwo matczyna, nuy
obecno ciekawie przygldajcych si mu
ssiadów, nka bezustanna chepliwo Woj-

ciecha.

Odczuwa, e jest tu jakiem cackiem

kosztowncm, które rodzina kae podziwia
zgromadzonym, e rada z nabytku pragnie

olni wszystkich, chce ujrze bezsiln za-

zdro, napoi oczy cudz zawici, nacieszy

si, wchon w uszy spragnione pochway!

Obc jak mu dzi ta chata, któr tak

niedawno jeszcze swoim domem nazywa.
Dzie za dniem, rok za rokiem oddalay
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go od tycb, co mu ycie dali. Kada kropla

wiedzy obia przedzia midzy nim a ro»

dzin, kada godzina nauki targaa tysicz»

nymi wzami, które czyy go z cbat.

Wypray si nici, rway si jedna za

drug, pogbia si przedzia...

Dzi mu obco ju tutaj...

— Józiku!.. jedz! — cika, spracowana

do matki spocza na jego gowie.
— Bezwiednie uj t rk... do ust przy«

cisn.
— Józik! Co robisz?.. Godzi si to? Ja

grzeszna... Nie mój« ty ju... nie... Ty
ksidz! Nie godnam, Józiku .. nie!..

Cbcia zaprzeczy, lecz powstrzyma si,

gdy zrozumia, i nie przekona, lecz przy-

kro i jej i ojcu i rodzinie swojej wyrzdzi,

i broni si bd przeciw jego sowom, bo

szczcie icb dzisiaj polega na gbokiej wie-

rze w jego wyszo... w jego obco...

Wspomnienie o Józiku zaciera si w icb

pamici... oddala si, ginie bezpowrotnie...

I nie goni za tem wspomnieniem tskn
myl!

Rozstaj si z niem bez alu!

Cbc y dzi ksidzem Józefem!

Im bardziej ksidza w dziecku wasnem
czci bd mogli, tem bardziej dusza rado=
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wa si bdzie, tcm wiksze szczcie, tern

wikszy zaszczyt, tern gbsza duma!

Pogbia si przedzia... dzi przepa
dzieli!

Tak mu tu obco!

Powsta, skinieniem powstrzyma biesiad-

ników i wyszed z chaty.

Noc pocaunkiem ciszy powitaa go na
dworze.

Z k, i z pól, i z lasów, czarn wstg
odrzynajcycb si na gwiezdnej dali, bieg
ku niemu natarczywy aromat kwiatów, zió,

traw... wtacza si w nozdrze, rozpywa si
balsamem w pucach, w kad tkank prze-

nika, oddech pobudza, pieci, tuli!

Noc czarodziejka wabia ku sobie.

Szy szepty z pól konych, szmery zk
wilgoci przesyconych, szumy z gszczów
ywicznych i nic mciy jeno j potgoway...

Fi cisza, cudów twórczyni, na skrzydach
niewidzialnych, lotniejszych od tych puchów
pajczych — oboczków z bieli tkanych, co

mkn wród gwiazd pochliwych, na skrzy-

dach, którym w biegu tylko myl sprosta
moe, poniosa dusz ksidza Józefa hen...

daleko... tam, gdzie tylko dusz goci mo-
na... w przeszo!

139



...Urodzi si syn w chacie wieniaczej

i Usidzem musi zosta.
— Bdziesz ksidzem!., lula go matka

do snu.

— Ksidzem by musisz—szepce gronie
ojciec, stajc nad koysk.

Dziecko ronie... ju pierwsze kroki sta«

wia... ju wzrokiem zdziwionym na otacza=

jacy je wiat patrzy, ju wsuchiwa si
umie i syszy wci uporczywie powtarzany

wyraz.

Ksidz! Ksidz!

Mijaj dnie, tygodnie, miesice, lata.*.

Czas w pachol dziecko przeksztaci.

Z równienikami bawi si ono, biega po

kach, harcuje po polach... jest powierni*

kiem rónych zwierze, rónych pragnie...

Dowiaduje si od towarzyszy zabaw, e je=

den ekonomowi losu zazdroci, ten furma=

niby tylko, ów marzy, aby dziedzicem zo=

sta—sowem kady ma jakie pragnienie,

jak ch, jak nadziej on jeden niema,

bo wie, e ksidzem zosta musi.

I cieszy si, bo mu kazano si cieszy.

Zbiegy lata dziecinne.

Zaczyna si uczy, pomaga mus, za
w nauce rzemie ojcowski.*.

Rozpoczynaj si dugie godziny lcz^
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nia nad ksik, cbo tu za brudn szyb
taka przestrze soneczna, taki przepych

królewski ziemi-rodzicielki, tyle dziwów za

kadm krzem, tyle gosów rozbrzmiewa!

Tam w polu praca wre!

Echem d woni pie eców, gwar do-

lata, skrzyp wozów, obicych koleje w ski-

bach wysuszonych wwidrowywa si przez

ciany... a ty ucz si!

Niech ci pot osabia, krzy niechaj w pa«k si zgina, bo nie dla ciebie pole, nic dla

ciebie ziemia: ty ksidzem musisz zosta.

Taka wola rodzica, a wol rka da od-

czu!
fi zreszt i Józik chciaby ju jaknaj-

prdzej tym ksidzem zosta...

Powoli przyzwyczaja si do ksiki^ Pa-

mi z kadym dniem jako atwiej wiedz
przyswaja. Niejedno ju zaciekawia... jest

ju czem pochwali si przed obcymi, cza-

sem jakiem pytaniem tak starszych zadzi-

wi, i myl... myl... drapi si po gowic,

i ani rusz odpowiedzi znale nie mog, cza-

sem jak wiadomoci w ksice wyczy-

tan najmdrszych we wsi w kozi róg za-

pdzi!

Wreszcie wyjazd do szkó!
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Boe! Ile to korcy pszenicy i yta kosz*

tuje!

file rodzic nie auje—zawzi si!

Choby ostatni kapot z grzbietu ze«

drze, choby ostatnie bydle na targ wy»
wlec—musi postawi na swojem!

Najad si Józik wstydu!

gano go chopstwem, chamstwo na
kadym kroku wytykano. Zwyczajnie—jak
w miecie!

Hle teraz i w nim zawzito si zbudzia.

Krwawicy ojcowskiej na marne pój nie

pozwoli!

Do pracy si wzi, ku, a kowala prze=

zwisko zdoby, do póna w noc si uczy,

wczeniej od kolegów do ksiki wstawa...

Czas min... jak z bicza trzs!.*

Pieci noc ksidza Józefa.

Wita go wioska, szeregiem strzech zo-
cistych tulca si w mroku.

Wita go ziemia, twardym pugiem na
any poorana.

— Bywaj!—szepc kosy.
— Witaj!—szeleci las odwieczny.
— Wracasz?— zapytuje grusza samotnica,

co—zda si—nad polami czuwa, przed burz
jkiem ostrzega, podczas skwaru — ukryty

w gaziach chód rozsiewa.
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Pije ksidz Józef cisz nocy.

Spojrzeniem miosnem obj wkrg ro-

dzinne strony.

I oto po raz pierwszy budz si w jego

sercu pragnienia, rodz si podania.
Zaszczepi je Bóg, co pradziadom Józika

ziemi odda w posiadanie.

Nie dzwonów hejnau aknie ksidz
Józef...

Nie dwików organów rozmodlonych...

Nie modlitw...

Nie ascetycznej ekstazyl

Pry ramiona! W zapasy z ziemi... zma-
ga si z ni pragnie!

Rce po okcie urobi! Krwawym potem
si obla! Ból w kadem cignie odczu!
Gi kark, piec go w socu, a skiby choby
rkoma odwala, choby krwi wasn je

uynia, kade dbo wasnem tchnieniem

ogrzewa!
Na gód i znój, na trosk pójdzie, byleby

do tej ziemi móg przypa!

Za zdrowie Józika! dolecia odgos
z chaty.

Za zdrowie! chór wrzasn.
Ksidz Józef obejrza si trwoliwie

i. jakby uciekajc przed tymi okrzykami,
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odszed spiesznie w gb sadu, w którym
dzieckiem bdc spdzi tyle cbwil nieza-

pomnianycb. Odszuka awk, niezgrabnie

sklecon z przegnitych desek parkanu, osu»n si na ni i, oparszy trawione arem
czoo o pie lipy=powiernicy, zapaka, e-
gnajc nazawsze pierwsze w yciu i niezisz-

czalne pragnienie!

Duga nieobecno syna zaniepokoia Woj-

ciecha, wic wyszed by, aby go odszuka.
Nie znalazszy przed chat — zwróci si
w stron sdu.

— Pewnie si modli—szepn—nie trza

mu przeszkadza... niech ta, chudziak, w spo-

koju na nasze zbawienie zarabia.

Stpa wic cicho, ostronie i niespostrze-

ony przez ksidza Józefa zbliy si ku
awce.

— Modli si!—patrza rozrzewniony na

syna, kryjcego twarz w doniach—zmówi
i ja pacierz... moe Bóg askawiej wysucha.

Zgi by kolano, by klkn, gdy nagle

szloch cichy obi mu si o uszy.

— Józiku! Co tobie?— zapyta przyst-

piwszy.
— Józiku!—powtórzy—Józiku!
Szloch by jedyn odpowiedzi.
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Zblad Fiuczek. Trwoga zaomotaa mu
mu w piersiach.

— Józiku! Przemów... dy ja ojciec je-

Stern... Czy ci si jaka krzywda staa?...

Ksidz Józef zwolna podniós gow...
oczyma penemi ez spojrza... otworzy usta,

jakby rzec co pragn, lecz zamiast sów
kanie jkno mu w krtani...

Józiku!—krzykn bagalnie Wojciech.

I cho zrozumie nie móg, jaki ból szar-

pie piersi syna, odczu, e jego dziecku ja-

ka krzywda si staa, e ten szloch w dniu

tak radosnym jaka krwawa rana wyrywa...

I jak dzi w kociele pad krzyem na

widok Józika w zocistym ornacie, tak teraz

przypad do nóg syna i gosem stumionym
wyszepta:

— FI jelim ja ci skrzywdzi, to przebacz,

Józiku... przebacz!
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By wród nas, kto wie, moe jest i obec-

nie pewien czowiek.

Nie byle jaki czowiek.

Jeden z tych, o których mówi si zwykle...

Waciwie, o których si nie mówi, lecz

—

zalenie od okolicznoci wyszeptuje, wy-
chrzkuje lub wygwizduje:

— Ho! ho! mosterdzieju! Fiu! fiu! as-

kawco! He! hc! panie szanowny! Hm! hm!
prosz ja pana!

Sowem by to czowiek w najistotnicj-

szem tego sowa znaczeniu, czowiek mono-
lit, o wielkiej wartoci zewntrznej chrz-
kano, szeptano i gwizdano o tem—czowiek
od stóp a do facjatek czteropitrowej ka-

mienicy w ródmieciu, któr by otrzyma
w spadku po kanoniku. Ogólnie za rzecz
jest wiadom, e kanonik, zapisujcy kamie-

nic ni std ni zowd, nazywa si zwykle

stryjem spadkobiercy.
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Czem by ten czowiek do chwili objcia

w posiadanie zapisanej mu kamienicy—o tem
nic nie wspominali nigdy ludzie jego sfery,

ani on sam o tem nigdy nie napomkn.
Czem sta si po zaatwieniu formalnoci

spadkowych o tem wszyscy wiedzieli.

Sta si bowiem czowiekiem mylcym.
Tak jest—czowiek ów myla.
Codziennie siadywa po obiedzie, ba! na=

wet przed obiadem w swoim gabinecie, za=

paa cygaro...

Fi wtedy ona tego czowieka strofowaa
legalnie poczte dzieci, gdy które z nich

miao si lub pakao.
- Bdcie grzeczne, chodcie na palusz«

kach, rozmawiajcie pocichu, bo tatu myli*..

H jeli w on czas zjawi si na pod=

wórzu handlarz starzyzn, kociarka, dru=

ciarczyk, bednarz, szklarz albo jaka inna

posta, zbyt gono zarabiajca na chleb

powszedni—wtedy stró, ujrzawszy gron
twarz ony tego czowieka, wychylajc si
przez lufcik, wyrzuca za bram natrta!

— Won std! Pan gospodarz myli...

R jeli zadzwoni w on czas u drzwi

frontowych który z licznych przyjació i czci'

cieli tego czowieka, to wówczas lokaj wpro-
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wadza gocia do salonu, gdzie pani ju
oczekiwaa, aby uprzedzi, e.

—

— M za chwileczk bdzie móg su-
y, obecnie bowiem, jak to panu wiadomo...

— Myli—koczy przyjaciel lub czciciel.

— Tak jest... myli! - z namaszczeniem
pochylaa gow ona.

fi jeli w on czas przybywa kto z inte-

resantów, to lokaj przez drzwi uchylone na
schody oznajmia:

— Janie pan nie przyjmuje... jest za-

jty... myli.

I czowiek ów pali cygaro i—wszyscy
o tern wiedzieli myla.

Nie znaczy to jednak bynajmniej, aby
ten czowiek wycznie tylko myla.

O nie!

W chwilach wolnych od mylenia -czo-
wiek ten i mówi—mówi bardzo duo... dugo
móg mówi...

Czy to w resursie przy wincie, czy to

w domu podczas kolacji, czy to w knajpce

i w cukierni, czy to zasiadszy na fotelu

prezydialnym godno powiem prezesa w pi-

ciu instytucjach spoecznych piastowa—wsz-
dzie i zawsze mówi.

Piknie mówi.
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Wprawdzie ludzie niechtni emu czo»
wiekowi, ludzie, nie posiadajcy kamienic,

a jako tacy wiecznie i ze wszystkiego nie»

zadowoleni, wyraali si lekcewaco o tern,

co on mówi:
— Hle ten czowiek tylko powtarza to,

co inni przed nim ju dawno byli powie»

dzieli!

Zarzut nie wytrzymujcy krytyki!

Po pierwsze mowa nasza skada si ze

zda i okresów po miljard razy ju powta»

ranych, myli zuytych, po drugie za
powtarzanie moe by posunite do wyyn
artyzmu, sta si twórczem!

Naprzykad.

Czowiek ów, bdc prezesem pewnej
powanej, dziesitki ju lat istniejcej, tak

zwanej placówki spoecznej, zwyk mawia:
— Bez tradycji niema cywilizacji! Czcijmy

i zachowujmy tradycj!

Na inauguracyjnem za posiedzeniu in=

stutucji, która powstaa dziki nowym pr=
dom, nowym hasom, krzykn z zapaem:

— Burzmy tradycj! Bez burzenia bo-

wiem tradycji niema postpu!

Przepiknie to powiedzia!

Jednogonie obwoano go prezesem!
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fl czy on by twórc tych dwócb twier-

dze?
Bynajmniej.

Wiedzia jednak co, gdzie i jak powtó-

rzy mona.
Takim by ów czowiek.

Pewnego razu wyjecha on by na wy-
poczynek letni.

Przyby do uroczego zaktka wiejskiego,

w dni za kilka po jego przybyciu caa oko-

lica wiedziaa, i w willi pod lasem za-

mieszka czowiek, który myli.

Wic wokó cisza zalega.

Oto mieszka czowiek, który myli i sta
go na to, aby myla—a to rzadko bywa.

Kiedy o licznym poranku, gdy soce
pio chciwie krysztaowe rosy, perlce si na
rzsacb stokrotek i snopem iskier migotao
wród traw na ce—wyszed ów czowiek
na przechadzk, aby—jak si wyrazi do
ony—przey godzin myli.

Szed ciek, wijc si poprzez yta
chleborodne, a oczy rodziny mogy podzi-

wia z okien willi jego posta szlachetn,

jego chód miarowy i gow, uginajc si
pod ciarem myli.

Wreszcie znikn w lesie.
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n za chwil w gszczu lenym zatrzc=

potaa ecbcm popularna piosenka:
- «Smutno raz byo Jadwidze: Posza

do lasu po rydze4..»

Ów czowiek to piewa.
Kultura wstpia w lene ustronie.

Czowiek przeywa godzin myli.
Szed wesoo, zakrelajc lask misterne

kóka, depcc blade paprocie, rozgniatajc

brunatne prawaki, wychylajce swe zakwe=
fione czuby z pod zeschego igliwia.

Nagle...

Piosenka zamilka
Gowa pochylia si ciko pod brzemi^

niem myli.
Chód sta si powolnym, powanym.
Na polanie lenej czowiek mylcy ujrza

zgarbion posta pastucha wi.
Sta wic on znów takim, jakim podzi*

wiaa go ona, legalnie poczte dzieci, lokaj,

stró, koledzy, czciciele, gocie, przyjaciele

i placówki spoeczne.

Zpod rzs obserwowa pastucha, pragnc
ujrze na jego twarzy zachwyt.

Pastuch umiecha si gupkowato.
— Bydl! Nie pozna si na myli... Mo«

e chamska dusza bdzie wraliwsz na
mow!
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Jak si macie?—zagadn.
Na wieki wieków. Dobrze, chwali

Boga!
— Tutejszy?

— fl niby.

— Skd?
— Ze wsi.

— Pasiecie?

— winiaki.
— Djabelnic nudna rzecz, tak cay dzie

samemu...
— T\ dy s winiaki

Przecie nic do rozmowy?
— Czemu nie?

— Gadacie z nimi?

— Juci.
— I rozumiej?
— To bat mam niezgorszy.

— Hm! Wic dlatego?— czowiek mylcy
rozemia s\ szczerze.

— Bez bata zatem nie moglibycie si
porozumie?

— To si^ wie! Taki porzdek na wiecie.

— No... niezawsze...

- Zawsze, wielmony panie. Tak, Bat

albo poczstunek. Na ten przykad, gdy zej-

dzie si chop z chopem, wójt z wójtem,

dziedzic z dziedzicem, albo proboszcz z pro-
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boszczem, to nigdy—jak Bóg przykaza, go-

dziwie nie pogawdz, ale si swarz! Jeden

mówi tak, drugi powiada nie. I chociaby
politycznie gadali, bez bijatyki, zawsze kady
z nieb powiada, e to on jeno mdrze mó»
wi... Hle kiedy dziedzic zacznie gada z cho»

pem, proboszcz z zakrystjanem, wójt choby
z wókowym gospodarzem—tedy insza rzecz!

Dziedzie ma racj, bo moe spra, proboszcz,

duchowna osoba,—wykl, wójt—zamkn...
— H czemu to mnie, cho nie mog ani

spra, jak powiadacie, ani wykl, ani zam=

kn, jednak ludzie suchaj i przyznaj
suszno.

— Ha! Nie znam wielmonego pana! File

moe to — bez urazy rzeknwszy — pocz-
stunek.

— Nie...

— To dziw...

— Lecz dlatego, i wiedz o tern dobrze,

e umiem myle.
— Wielmony pan myli?
— Dziwi to was?
— H... bez urazy;., o czem?
— Nie zrozumiecie, chobym nawet po=

wiedzia.
— Ci za rozumiej?
— Kto?
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— Co wielmonego pana suchaj?
— Naturalnie.

— fl wielmony pan pyta?
— Wiem bez zapytywania.
— Bo to rónie bywa. Czasami proboszcz

przy niedzieli mówi... mówi i mówi, a gdy

powie «amen»—ludziska odpowiedz— -Pa-

nie Boe zapa! - cho nikt—szyj tnij na-

wet ten, co pod sam ambon stoi, dobrze

nie wie, o czem dobrodziej kaza. Rónie
bywa.

— Ja te do chamstwa nie gadam.
— flha! Jeno do edukowanych.
— Tak.
— To wielmony pan cosik jak nauczyciel.

— Co si te wam przynio! Dziki Bo-

gu nie potrzebuj zarabia na chleb po-

wszedni! Jestem wacicielem czteropitrowej

kamienicy.

— Oho! I do kogó to wielmony pan
gada?

— Na zgromadzeniach, gdy jako prezes...

— Prezes? To urzd jaki, cho wiel-

mony pan odziany zwyczajnie, po boemu.
— Prezesem nazywa si czowiek, sto-

jcy na czele jakiej powanej instytucji, ro-

zumiecie?
— flno... miarkuj. Jeno poco on tam stoi?
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— Hby myla, strzeg dobra jemu po»

wierzonego, czuwa nad wszystkiem...

— Musi to cika praca! Wielmony pan
pewnie i nie doje i nie dopi?

— No tak le to znów nie jest! Od tego

s inni.

Widz, e nie moecie mnie zrozumie.

Zaraz wam wytumacz. Instytucja to— przy«

pumy—jaki wielki majtek...

- Ju miarkuj. Wielmony pan — to

dziedzic.

— No... niezupenie, lecz prawie.

— Zrozumiaem, wielmony panie, zro=

zumiaem. Chopi orz, karbowy pogania,

ekonom pilnuje, rzdca wyznacza robocizn,

a wielmony pan—niby dziedzic—ma czysty

profit...

— Gupi!—sykn czowiekmylcy i kro»

kiem szybkim oddali si z polany.

V7
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ycic hojn doni rzucao mu ciernie

^od stopy, nie szczdzio trosk, goryczy

i zgryzot.

Jakie fatum zawiso nad jego dol
i strzego zazdronie, by ani jeden promyk
szczcia nie zamigota nadziej lepszego

jutra w jego smutnych, spowiaych przy

pracy renicach.

Nie mia nigdy przyjació, niczyjej yczli-

woci nie dozna, modo odumara go ona,
niewdzicznoci zapaciy mu za tkliw mi-o dzieci, maltretowali go zwierzchnicy...

Wic w walce nierównej z przeznacze-

niem starga nerwy, zgorzknia, przesta wie-

rzy w istnienie dobra na wiecie, mia jaki

dziwny al do caego spoeczestwa, niech
i odraz niewytumaczon nictylko do tych

ludzi, z którymi czyy go stosunki, bd
znajomo, bd koleestwo, ale nawet do

Zapiki protifcU. II 161



tych tysicy osobników, spotykanych codzien«

nie, obcych i nieznanych mu zupenie*

— Pody wiat!—zwyk mawia i w tym

frazesie, rzucanym przez usta zacinite,

streszcza swe zapatrywanie na wdrówk
doczesn.

Jednak przysza chwila, i zmieni zdanie.

Wpyn na to wieniec pitnastorublowy,

zakupiony skadkowo przez czterdziestu kilku

jego kolegów.

Zwyky, szablonowy wieniec: dwa sztucz-

ne licie palmowe, spojono pczkiem, osa-

dzonych na drutach kwiatów, z pod których

zwieszaa si biaa, atasowa szarfa.

By moe, e ani wieniec, ani szarfa nie

zrobiyby na nim wraenia, lecz napis na

wstdze uoony z liter ceratowych, gosz-
cy,— «Drogiemu, nieodaowanemu koledze—

koledzy»—z pewnoci z byby mu z oczu

wycisn, gdyby móg paka.
Niestety! Paka wówczas nie móg.
H dziao si to w cudn noc letni...

Rozgwiadony strop szafiru zawis nad

ziemi.

Wiatr trzepotliwy niós na swych lot-

nych skrzydach jkliwe dwiki zegara, wy-

dzwaniajcego pónoc na kocielnej wie-

ycy...
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Wród drzew cmentarnych zakoysay
si jakie zjawy mgliste, snuy si zewszd
i, przybierajc coraz wyraniejsze ksztaty

szkieletów, dyy ku wieo usypanej mogile.

Zaj j by wanie dzisiaj, dziki sku-

tecznej pomocy lekarza, opacanego przez

zarzd instytucji, w której przepracowa czter-

dzieci dugich lat.

Leg na spoczynek wieczysty on, co tak

zawsze pragn ciszy, spokoju i samotnoci.

Nie przewidywa, e o pónocy bdzie
musia powsta, gdy towarzysze cmentarni

spieszyli zewszd, aby zawrze znajomo
z nowym przybyszem, dowiedzie co sy-

cha nowego na wiecie?

Stanli w pókole nad mogi, zaklekotali

piszczelami, z bezzbnych za jam ustnych

wybieg rozkaz guchy:

— Wsta, towarzyszu! Witamy ci!

Poruszya si ziemia.

Rozsuna si wieo usypana mogia.

Powoli, z wysikiem zacza wynurza
si z gbi sina, kocista, apatycznie wyci-
gnita twarz nieboszczyka, nastpnie wzkie
ramiona, zapadnita klatka piersiowa, dugie,

nieprzyzwoicie dugie rce, dalej przeraajco
cienkie, suche nogi...
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— Moje uszanowanie!—westchn i zgi
si w nizkim ukonie, do jakiego przywyk
by w yciu.

Zachichotay szkielety.

— Ostronie, kolego! Wida, e no*

wicjusz!

Rozsypiesz si wkrótce, jeli nadal w ten

sposób zgina si bdziesz!

— Consuetudo est altera natura!—nie-

boszczyk po raz pierwszy zuytkowa prak*

tycznie acin, której uczy si w szko-

ach.

— Ba! Tutaj równie jest altera natura—

odci który z truposzów.

Dowcip wywoa ogólne zadowolenie.

— No i co tam nowego sycha?
— Gdzie?

— No tam, skd przybywasz...na wiecie...

— Phi!... - gwizdn—podle...

— Tak kady z was*., nowych... powia«

da—kiwn czaszk jeden ze szkieletów—ale

nie macie racji! Tu... u nas... istotnie podle...

— No... — niemiao zaoponowa zmar-

twychwstay.
— Przekonasz si wkrótce... Fi czem by-

e za ycia!
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— Kasjerem...

— I umare w kraju?

— Tu, gdziem si rodzi...

— To gupi! — syknito i zaciekawieni

truposze zbliyli si, aby lepiej przyjrze si
nowemu koledze.

Musia opowiedzie im szczegóowo
o wszystkiem, czego by wiadkiem za ostat-

nieb dni swego ywota. Okazao si bowiem,

e od duszego ju czasu nie miano na
cmentarzu adnych wiadomoci ze wiata,

gdy wszyscy grzebani w cigu ostatnich

dwóch tygodni koczyli ywot nieprzytomnie.

Kasjer by pierwszym, co przeniós si do
wiecznoci w peni wadz umysowych.

Zasypywano go wprost pytaniami.

R e na trzy godziny przed agonj prze-

czyta ostatniego Kurjerka, wic móg udzie-

li odpowiedzi wyczerpujcych, zwaszcza
w sprawach teatralnych, któremi truposze

interesowali si bardzo.

— No! do bdzie na dzisiaj! -odezwa
si wreszcie jeden ze szkieletów. Jutro opo-

wiesz nam reszt, a teraz... czasu mamy ju
niewiele... trzeba za koniecznie si prze-

wietrzy... hygjena przedewszystkiem! Chod
z nami!
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— Dobrze..^ jeli tak by musi... cbo ja

waciwie wolabym polee, aby odpo-
cz trocb po pidziesiciu dwócb latacb

ycia...

— Na to bdziesz mia duo czasu... ca
wieczno... gdy sprócbniejesz na py, bo...

uwaasz... to ci nie minie... jak amen w pa»

cierzu. Taka za przecbadzka codzienna do-

skonale robi na koci... konserwujc je zna-

komicie... No: nie marud!
Kasjer pocbyli gow, poruszy nog,

aby da krok... co zaszeleciao na ziemi.

— Przepraszam najmocniej... pójd z przy-

jemnoci tylko e... zdaje mi si... nadepn-
em mimowoli na co...

— Kopnij! To wieniec!

— Wieniec? Na moim grobie?

— H tak. Patrz... przeczytaj na szarfie:

«Drogiemu, nieodaowanemu koledze—ko-
ledzy». Ilu icb miae?

— Kogo?
— No, kolegów?
— Czterdziestu kilku—westcbn bardzo

ciko.
— Zatem, twoja mier kosztowaa ka-

dego z nieb niecae czterdzieci kopiejek,

wliczywszy al.
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— Wic to dla mnie... ten wspaniay wie-

niec?—zdumia si.

— Mój drogi—oburzyy si truposz—tu-

taj, uwaasz, na cmentarzu unikaj przesady.

Wieniec naturalnie naley do ciebie, skoro

ley na twoim grobie, ale do wspaniaoci
duo mu jeszcze brak. Jest to zwyky wie-

niec, jakie wyrabiane s w wielkiej iloci,

w lichym gatunku i rodzaju, wystarczajcym
w zupenoci do zsymbolizowania przyjani
lub koleestwa. Gdyby istotnie by wspa-
niaym, mój drogi, to w godzin po twoim
pogrzebie wisiaby na cianie w mieszkaniu

dozorcy cmentarnego, jutro za byby za po-

ow ceny odsprzedany firmie, która wie-
cami handluje. No! chod... chod... wkrótce

wita zacznie...

Kasjer zamacha rkoma, jak tenor bo-

haterski w ostatnim akcie.

— Panowie i panie!—W kwestji formal-

nej!—pierwszy raz w yciu po mierci—sta
si wymownym. Panowie i panie! -powtó-
rzy. Suchajcie! Jeli zy rozczulenia i g-
bokiej wdzicznoci nie pyn mi z oczu, to

wycznie dlatego, e pyn, jak wiecie, nie

mog. Wlerzajcie mi jednak, e ta chwila

uroczysta po mierci, godzi mnie ze wia-
tem, wynagradza mi sowicie cae ycic zgry-
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zot i zawodów. Wieniec dla mnie! Poczciwi!

«Drogiemu—nieodaowanemu! » Zacni! KO'

cbani! To prawda, e porczaem za nich, e
naturalnie paciem, ale ja im w gruncie

rzeczy nie ufaem, podejrzywaem o intrygi...

nie chciaem przenikn gbiej w icb serca,

nie umiaem odszuka tycb pere..* Nieoda=
owanemu! Panowie i panie! wiat nie jest

tak pody... przeciwnie... czowiek dopiero

po mierci przekonywa si o tem. Panowie
i panie! wiat... wybaczcie, e moe nie do
wyranie formuuj myli... e plcz sowa,
jakie cisn mi si z krtani na zesztywniae

usta, ale... ja nie mam wprawy, bo jako wie^

loletni wspópracownik nie miaem sposob=

noci do przemawiania... musiaem tylko su=

cba... a zreszt anemja..* katar odka...
sucboty... uwaacie panowie i panie... obo=

wizki...

Nie skoczy.
Szkielety rzuciy si na niego i wtoczyy

do grobu. Odtd jednak w kad noc zry»

wa si pierwszy, goni stronicych od niego

towarzyszy i, nabierajc stopniowo wprawy
w wysawianiu si, wygasza dugie prze-

mowy o zaletach wiata, z którego zszed
w pidziesitym drugim roku ycia.

Nadaremnie tumaczono mu, i skadanie
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wieców na trumnach, jest to jeden z tych

licznych zabytków szcztkowych, które, utra-

ciwszy z biegiem lat swoj tre i cel, po-

zostay czcz form, bezwiednie i tylko tra-

dycyjnie zastosowywana przez ludzko.
flby wyleczy go z tego spónionego

optymizmu, sprowadzono na jedno z posie-

dze byego przedsibiorc pogrzebowego,

aby opowiedzia jak zorzecz w podobnych
wypadkach ludzie, którzy dla pozorów zmu-
szeni s nabywa wiece, jak wstrtnie tar-

guj si o kad kopiejk i kpi bezczelnie

przy ukadaniu napisów.

f\ wic i napis na jego wiecu—to zwyky
w takich okolicznociach zwrot retoryczny

—

frazes bez jakiegokolwiek znaczenia*

I jeli koledzy istotnie auj czego, to

owych czterdziestu kopiejek, na których wy-
datek narazi ich przez swoj mier — zu-

penie zreszt nic w por, gdy w drugiej

poowie miesica, kiedy to kady grosz po-

siada warto podwójn.
Przekonywano go, e gdyby umar nic

on, kasjer, lecz nienawidzony ogólnie pro-

kurent, wieniec byby wspanialszy, szarfy

czysto jedwabne, napis za suto zocony,
lecz nie z liter ceratowych jak u niego.

Kasjer nie da si przekona.
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Chcia nawet wybra si kiedy o pó'
nocy z wizytami, aby osobicie podzikowa
kademu z kolegów, lecz wobec zgnicia gar-

deroby, jak obdarzono go na wieczyst
podró—zamiaru musia, aczkolwiek z alem
wielkim, zaniecha.

Min rok.

Kasjer zdoby tytu warjta i sta si po-

strachem caego cmentarza.

Kto wie, czemby si to skoczyo, bo

truposze na nadzwyczajnem zebraniu ogól-

nem, w drugim naturalnie terminie, uchwa-

lili jednogonie za wszelk cen pozby si
gadatliwego i nieznonego przybysza, co za-

kóca spokój cmentarny.

Wybrano komisj, która miaa w czasie

najbliszym obmyli rodki i sposoby i pod-

da je zatwierdzeniu nastpnego zebrania.

Nim jednak komisja zdya odby kilka

przedwstpnych posiedze zaszed wypadek,

który uleczy radykalnie « drogiego nieoda-

owanego ».

Pewnego dnia jczay rozgonie dzwony
pogrzebne, pienia aobne toczyy si echem
przenikliwem po mogiach, mowy nadgrobne

przenikay w gb ziemi cmentarnej.

wiat pozbywa si kogo.
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Szkielety z niecierpliwoci oczekiway
pónocy, nie mogc ulee spokojnie w trum-

nach.

Wreszcie zadzwoni zegar kocielny.

Rzucono si tumnie.

Nawet kasjer zaniecha przemówienia
i wraz z towarzyszami stan na wieym
grobie.

— Hola!—krzykn, spojrzawszy na bla-

ch—nasz prokurent! H... nie—doda, wczy-

tujc si- nie... to jego stryj...

— Znae go?—zapytano.
— Nie. Mieszka stale w Paryu.
— Przyjeda czsto?

— Nigdy. By to czowiek bardzo bo-

gaty, waciciel kilku wielkich kamienic w na-

szem miecie. Widocznie, sprowadzono go

do kraju ju po mierci. Ciekawym, od kogo

tyle wieców?

Wiece byy od czasu mierci, a raczej

zmartwychpowstania, czu strun kasjera.

Zbliy si wic, nachyli i zacz kolejno

odczytywa zocone pompatyczne napisy.

Wzdrygn si z obrzydzeniem.

Kady z czterdziestu kilku byych jego

kolegów zoy stryjowi prokurenta wieniec

w cenie co najmniej rubli dwudziestu...
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— Pbi!..* pody wiat! — sykn kasjer,

kopn w stos lici, kwiatów i szarf, zawró«

ci do wasnej mogiy i rzuci si w ni tak

gwatownie, i rozsypa si na czci.

V7
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TRE.
Str

Zapiski prosicia . . . 7

Wklse zwierciado 23

Podwyka 33

Przeczulona 47

Zawód 59

Hoota 75

Niech nie wie prawica 91

Po raz ostatni 107

Ksidz Józik 123

Bajka krajowa 149

Na cmentarzu 161



KORNEL MHKUSZYNSKI.

PERty i mmi
TRE:

Historja sznura pere. Szy^

mon Chrzszcz zniewaa Sa
krament maestwa. Praw
dziw maestwo znie-

wa Szymona Chrzszcza
Dalsze koleje i kres Szy-

mona Chrzszcza.

Cena Rb. 1.6C

DaaDaDaDDDDaaaaaDaaaDDDDDDaaDDaDODDaaDaaaDDDDDD

,.,«:'H2S.,<30f?,HHE.!;,, TRÓJLI. Nowele.
TRE: Walc nocnych mgie. Czarownica. Kama*

Cena Rb. 1.20

aaaDaaaDaaoDaaDDDaDaaaaaDaDaaaaDDDaaDaDaaaaaDDa

WIKTOR 60MULICKI. Cena Rb. 2.40.

Sylwety i Minjatury Literackie.
TRE: O onierzu tuaczu i innych pieniach polsl<ich. — Liryzm Deotymy. — Wielkanoc

W Polsce. — Dusza Rosji. — Ksi ]6zef i l<obiety. — Gry staropolskie oraz gry przed-

ostatniej doby Rozjuszony nosoróg. — Sylwetki polskie. — Rej. — Stanisaw Konarski. —
Teofila Gliska. —Sowacki nad oceanem. — Cyganerja warszawska. — O Bohdanie Zalew-

skim. — O Wadysawie Ordonie. — O Wodzimierzu Zagórskim. — O Ludwiku ]enikem. —
O Henryku Siemiradzkim. — nrtysta-odtwórca (Wadysaw Walkiewicz). — Miron (nieksander

Michaujc).
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Pióro ci<tego i wytwornego sa*

ka. jakim iest Nowaczyski,

.\zto nowe pole do byni<cia

mi dowcipu i gryzcej ironii.

Na to Batyku rzucone zostay

y Kronprinca i jego wity, rad-

<akuzkiego, strczyciela ad'

:.,,;< kobiet i podpory „drajbun*

Ilu", uroczych syren z Wararawy,

: in<iami i bez, oraz yda, Pap*

tliida. WBLTMENSCHfl i CHAM.
*IONH do pobijania rekordów w
milce ra*.

Postacie,cho obry«owane kon-

«rowo, z uyciem barw jaskra*

•jrcb, prowadzone r^k mistrzów-

nabieraj silnej plastyki i stwa-

sa^ wprost fascynujce wraenie
*we{ charakterystyki g<bi

Mycbelofllcznego ujcia.

Cena Rb. 1.40

t»Mttt«*Mtt

Krotocbwila.

osnuta na tle zakulisowego

ycia warszawskich sfer fi*

nansowycb.

Cena 7S kop.



„HELENA MNISZEK" OSTATNIA NOWOSC:

GEHENNH, Powie
2 tomy Rb. 4.—

DAWNIEJ WYDHNE:

TRDOWATA
2 tomy Rb. 2.50

ORDYNAT MICHOROWSICI
] tom Rb. 1.60

PANICZ
2 tomy Rb. 3.-

Nowclc:

ZASZUMIAY PIÓRA
1 tom Rb. 1 50

KSITA BORU
1 tom Rb. 1.50

PRYMICYA
1 tom Rb. -.80

Szerokim koom czytelników znanem jest pióro autorki

„Trdowatej" i „Ordynata". Ta sama swada, atwo opowia"

dania, barwne opisy przyrody Woynia iywo akcyi cechuje

i NAJNOWSZ/5 POWIE p. t. GEHENNA, która niedawno

ukazaa si na pókach ksigarskich.

Bohaterk powieci jest bogata panna, o znanem na

Kresach nazwisku, której uroda i majtek staj si celem za»

biegów nietylko modziey okolicznej, ale i wasnego ojczyma.

Zowrogie jednak fatum nie pozwala bezkarnie zblia si

do piknej Hanny Tarówny. Ginie ukochany narzeczony, za»

bity podstpnie na polowaniu; ginie drugi — kuzyn i towa*

rysz lat dziecinnych, a wreszcie na „jasnym brzegu" rk
i posag milionerki zdobywa Anglik, typowy gentleman, syn

emigranta polaka i matki angielki.

I tu si zaczyna dopiero tragedya yciowa, waciwa
GEHENNA zawiedzionych nadziei, rozpaczy i zwtpienia,

I







PG Pudowski, Tadeusz
7158 Zapiski prosicia
FB3

PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY




